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سردبیر

هــر زمــان کــه از آن اتاقهــای ســرد و بــی نــور بیــرون مــی آمــدم، در 

ایــن فکــر بــودم کــه پــس از آن، جلــوه ای از هنــر پناهــگاهِ خوبــی 

برایــم خواهــد بــود. حــال مــی توانســت موســیقِی گوش نوازی باشــد، 

تصویــری زیبــا یــا کاغــذ و مــدادی بــرای خلــق تصویــری زیبــا... .تنهــا 

در آن زمــان بــود کــه احســاس مــی کــردم روح دارم. روحــی کــه از ایــن 

وجــوِه زیبایــی لــذت مــی بََــرد. روحــی کــه از روزمرگــی جــدا شــده و 

خســتگی هایــش را در پناهگاهــش مــی تِکانـَـد. چــرا کــه منشــاِء روح 

و زیبایــی یکــی ســت؛ خالــِق هــر دو، پــروردگار! خدایــی کــه ذره

ای از صفــت خالــق بــودن را در وجــود آفریــده هــای خوشــبختش 

قــرار داد تــا بتواننــد از هیــچ، زیبایــی بیافریننــد.

در آخــر، برایــت آرزو دارم بتوانــی زیبایــی خلــق کنــی، آرزو دارم 

زیبایــی هــا را ببینــی، آرزو دارم ذوِق درونــت همیشــه زنــده باشــد 

تــا بــاز هــم بتوانــی از دیــدن یــک اثـِـر خــوب شــگفت زده شــوی، بــاز 

هــم بتوانــی چنــد لحظــه مکــث کنــی بــرای شــنیدن صــدای یــک ســاز، 

ــا در عصــر  ــرِی کوِچــک باصف ــوی نقاشــی در یــک گال دیــدن یــک تابل

آخریــن روِز هفتــه، یــا تحلیــل یــک عکـِـس هنرمندانــه ی چــاپ شــده 

در روی مجلــه؛ دوبــاره تابســتانها فکــر رفتــن بــه کالس خوشنویســی 

بــه ســرت بزنــد تــا بتوانــی بیتــی را بــا خطــی زیبــا تقدیــم بــه دوســت 

عزیــزی کنــی، بــاز هــم مســیرت را کمــی طوالنــی تــر کنــی بــرای گرفتــن 

عکِــس آن گُل خودرویــی کــه فقــط در اول فروردیــن کنــار باغچــه ی 

فــالن خانــه مــی رویــد، بــاز هــم بــا ذوق جلــوی ویتریــن مغــازه ی لــوازم 

هنــری بــه تماشــا بایســتی و بــرای خریــدن آن جعبــه ی مدادرنگــی کــه 

بیــن همــه ی وســایل هــر روز بــه

تــو چشــمک میزنــد، حســاب و کتــاب کنــی؛و یــا دِســت کــم بتوانــی 

تشــویق کنــی آنهایــی را کــه زیبایــی مــی آفریننــد و از دیــدن زیبایــی 

هــا مــی تواننــد لــذت ببرنــد، چــرا کــه ایــن حداقــل کاری اســت کــه در 

راه حفــظ هنــر مــی تــوان انجــام داد.
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مرحــم  هــم  هنــر  آرمانــی  یــک جامعــه  در 
اســت هــم مولــد ؛ هــم جرقــه خلــق شــگفتی 
و تحیــر  اســت هــم آغوشــی بــرای هیجــان  یــا 

خلصــه در بطــن جامعــه.
ــواده  ــر یــک خان ــان کــه مــی دانیــم هن آنچن
اصیــل از حــوزه هــا،واژه ها،ســبک ها،فرهنگ 

هــا و دیــدگاه هــا را شــامل مــی شــود. 
کــه در حــد تــوان در ایــن مطلــب بــه گوشــه 
هایــی از کنــش هــا و راه حــل هــای موجــود 

بــرای کنــش هــای مخــرب مــی پردازیــم.
فــی مابیــن حــوزه هــای مختلــف هنــر آنچــه 
بخــش  عینــی  نمــود  و  ویتریــن  عنــوان  بــه 
بیشــتری از جامعــه را درگیــر خــود مــی کنــد، 

موســیقی اســت.
تاکنــون  مختلــف  هــای  دوره  طــی  اگرچــه 
و  تغییــر  دچــار  هــم  دیگــری  هــای  حــوزه 

تحــول خــواه مثبــت یــا منفــی شــده اســت.
اما از آنجایی که موســیقی در ســطح اجتماع 
بــرای عــوام بــه واقــع محــل آرامــش و تفکــر و 
البتــه گاهــی هیجــان و شــعف بــرای شــروع 
در  خمودگــی  و  انفعــال  ویــروس  کشــتن  و 
و  اســت؛تغییر  شــلوغ  و  شــهری  جامعــه 
تحوالتــش بیــش از دیگــر حــوزه هــا به چشــم 

مــی خــورد.
افــزون بــر ایــن بــه دلیــل ارتبــاط مســتقیم 
کــه  شــرایطی  در  هــم  اثــر،آن  بــا  مخاطــب 
شــاید مخاطبــان زیــادی از روی هیجــان یــک 
اثــر را در افــکار جامعــه بپرورانند،مــی توانــد 
خــود دلیــل قابــل توجهــی بــرای تغییــر ســبک 

و مســیر در حــوزه موســیقی شــود.
اگرچــه نســل امــروز  بــه مراتــب بیشــتر از 
نســل هــای قبــل بــه دنبــال تحــرک، هیجــان و 
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پویایــی مضاعــف اســت و در  واقــع مــی تــوان 
گفــت قصــد دارد تمــام انــرژی و پویایــی را از 
ــی  ــه گفتن ســطح موســیقی دریافــت کند؛البت

اســت کــه نــه همــگان.
در حالــی کــه هــر موســیقی یــک ســطح دارد 
میــزان  بــا  متناســب  آن  عمق،عمــق  یــک  و 
آمادگــی فرهنگــی فــرد رقــم مــی خورد؛هرچــه 
بیشــتری  باشــد،مطالعه  تــر  غنــی  فــرد  یــک 
و  دقیقتــر  اجتماعــی  باشــد،نگرش  داشــته 
تعمــق بیشــتری را از خــود بــروز دهد،میــزان 

تاثیــر موســیقی در او بیشــتر اســت.
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه پیدایــش 
ســبک هــای جدیــد موســیقی در یــک جامعــه 
نــه تنهــا محــل اشــکال و نشــانه تنــزل نیســت 
کــه مایــه ی تحرک،رشــد و جلوگیــری از رکــود 
در  را  موضــوع  ایــن  آنچــه  اســت.اما  جامعــه 
جلــوه  حســاس  حــوزه  ایــن  فــن  اهــل  نــگاه 
مــی دهد،جهتــی اســت کــه ایــن ســبک هــا 
و  دهنــد،  مــی  موســیقی  اصلــی  مســیر  بــه 
مخاطــب را بــه ســمت آن مســیر هدایــت و 
یــک  ناخــودآگاه ســلیقه  دوره  چنــد  از  پــس 
جامعــه را تحــت الشــعاع قــرار مــی دهند.مگــر 
نــه اینکــه در موســیقی پــاپ هنرمنــد تامیــن 

کننــده خواســته هــای عمومــی اســت.
حضــور و وجــود همــه ی ســبک هــا در جامعــه 
واجــب اســت چــرا کــه جامعه از گســتره وســیع 
خلــق و خــو و تفکــرات مختلفــی تشــکیل مــی 
شــود کــه البتــه برآینــد همــه ایــن تفکــرات 
و خلــق و خــو هــا بایــد در راســتای آرامــش و 

تعالــی جامعــه باشــد وگرنــه باطــل اســت.
بحــث  اســت  ذکــر  شــایان  کــه  ای  نکتــه 
آثــار  خلــق  در  هنرمنــد  شــدن  خودمحــور 
بنگریم؛محــل  پیشــین  آثــار  در  اســت.اگر 
الهــام هنرمنــد جایــی بیــرون از وجــود او بــوده 
اســت،در واقــع مــی تــوان گفــت هنرمنــد در 
ــرای خلــق اثــر وســیله بــوده اســت  آن زمــان ب
نــه خالق.ایــن موضــوع را در آثــاری مثــل تخــت 
جمشــید،یا اشــعار ســنایی و عطــار مــی تــوان 

کــرد. مشــاهده 

موضــوع  ایــن  زمــان  گــذر  در  کــه  درحالــی 
بــه گونــه ای تغییــر کــرد کــه محــل الهامــات 
خالــق اثــر در درون وجــود او جــای گرفت،خــواه 
دورانــی مثــل کودکــی ،اتفاقاتــی مثــل شکســت 

در زندگــی و موضوعاتــی از ایــن قبیــل.
ایــن موضــوع فــی نفســه باعــث مــی شــود کــه 
هنــر ملمــوس تر،عــوام فهــم تــر و بیــش از 
پیــش از جنــس دغدغــه هــای روزمــره شــود 
بــرای  مثبتــی  حرکــت  گفــت  تــوان  مــی  کــه 

پیشــرفت جامعــه اســت.
دور  اســت  کننــده  نگــران  کــه  چیــزی  امــا 
شــدن اثــر هنــری از رســالت اصلــی خــود یعنــی 

تعالــی بخشــی اســت.
وقتــی اثــر تبدیــل بــه عقــده گشــایی بــرای 
خالهــای درونــی یــا بیرونــی و در روابــط بیــن 
فــردی شــود،ناخودآگاه در جامعــه فرهنگــی که 
منشــا اثر از آن نشــات می گیرد را متبلور می 
کنــد.از خشــم و افســردگی گرفتــه تــا ناامیــدی 

و پــوچ گرایــی.
در حــوزه هــای مختلــف دیگــر هــم ،همانطــور 
کــه گفتــه شــد ایــن تغییــرات بــوده اســت.

امــا در نــگاه عمــوم جامعــه آنچنــان کــه بایــد و 
شــاید بــه چشــم نمــی آیــد.

تــا  رنســانس  از  نقاشــی  زمینــه  در  مثــال 
نمایشــی  توصیفــی  کــه  آثــاری  رمانتیــک 
بودند،بــه شــدت مورد اســتقبال قــرار گرفتند.

آثــاری کــه واقــع بینانــه اطراف را بــه تصویر می 
کشــیدند و در واقــع کامــال بــا مهــارت هنرمنــد 

ارتبــاط مســتقیم داشــتند.
امــا پــس از آن کــه ســبک هــای مفهومــی پــای 
بــه جهــان هنــر نهادند،ابتــدا بــه شــدت مــورد 
ــی چنــدی  نکوهــش و تمســخر قــرار گرفت؛ول
بعــد محــل آرامش،تعمــق درمســائل پیرامونــی 

و کشــف نــگاه هنرمنــد گردیــد.
کــه  ای  بنگریــم دوره  اگــر  زمینــه شــعر  در 
شــعر از ورطــه شــعر ســنگین،نثرآگین و بــه 
بیــرون  ســلمبه  قلمبــه  عامیانــه،  اصطــالح 
کشــیده شــد زمانــی بــود کــه نیمــا، جهــت ریــل 
قطــار ایــن هنــر را بــه ســمت و ســوی دیگــری 
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برد.اگرچــه کــه تفکــر نیمــا تفکراتــی از بطــن وجــود خــودش بــود و در آن زمــان بــرای بــه تکاپــو 
انداختــن جامعــه ی هنــری خــود خــون دل هــا خــورد.

ولــی مســیری را خلــق کــرد کــه پــرورش دهنــده ی روح تفکــر چــه در شــاعران و چه در مخاطبان 
بود.

آنچــه واضــح اســت الگوهــا و ســاختارهای متفاوتــی مــی توانــد تعییــن کننــده تغییــر یا تعدیل 
ویــا حرکــت عکــس در مســیر هنر باشــند

از ســلبریتی هــا و رســانه هــای جمعــی گرفتــه تــا ســطح اقتصــادی مــردم کــه بــه موجــب آن 
مشــکالت و موانــع مختلفــی رخ مــی نمایــد.

اگــر کتــاب ایــن عنصــر کیمیاگــری فرهنگی-کــه البتــه خــودش هــم درگیــر تغییــر و تحــوالت 
گاه منفــی مــی شــود- زیــر چتــر توســعه و توجــه قــرار بگیــرد بــی شــک هــر فکــری را بــرای پویایــی 

در بســتر تفکــر مهیــا مــی کنــد.
مادامــی کــه ســطح ســلیقه ی فرهنگــی جامعــه در جــای خــودش درجــا بزنــد و افــزون بــر 
ســرگرمی بــه تعالــی خویــش اهتمــام نورزد،مارکتینــگ را بــه ســمتی پیــش خواهــد بــرد کــه 
هنرمنــد بــرای بقــای خویــش از خیــر تعالی،اگــر نگوییــم کامــالً ولــی تــا حــد زیــادی، بگــذرد.

و مادامــی کــه حلقــه ی اول ایــن ســیکل یعنــی ســطح جهــان بینی،تفکر،خواهــان رشــد بــودن 
و پیــش گیــری از انفعــال، از جامعــه محــو نشــود،این ســیکل معیــوب مارکتینــگ و تقاضــای 
مــردم آنقــدر ادامــه پیــدا مــی کنــد کــه تصــور انتهــای آن بــرای جامعــه ای بــا فرهنــگ غنــی از کــرد 

ولــر و بلــوچ تــا عــرب و عجــم ،اصــالً جلــوه ی خوشــی نــدارد.
در کالم آخــر بایــد گفــت هیــج تغییــری در جلوگیــری از تنزلــی کــه ممکــن اســت بــرای هنــر 
ایرانــی اســالمی مــان رخ دهد،بیشــتر از تغییــر خــود مــردم و اجتمــاع مفیــد واقــع نخواهــد شــد.

ِّروا ما بِأَنفُِسِهم... « ِّرُ ما بِقَوٍم َحتّی يَُغي ََّه ال يَُغي »... إِنَّ الل
شادکام و پیروز باشید.
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از این شــماره ی نشــریه ی ماهور، یک  بخش 
را بــه کاریکاتــور اختصــاص داده ایــم کــه ادامــه ی 
بحــث را  در شــماره های بعــدی خواهیــم آورد، 

امیــد اســت کــه مفیــد واقــع شــود.
یــک نقاشــی  کــه  آمــده اســت  بارهــا پیــش 
در  ولــی  دیده ایــم  را  طنــز  گاهــی  و  جالــب 
نهایــت نتوانســته ایم بــه طــور قطــع بگوییــم 
کــه آن نقاشــی کاریکاتــور اســت یــا یــک نقاشــی 
فانتــزی، یــا تصویــر ســازی؟ یــا اصــال کارتــون بــه 

حســاب مــی آیــد یــا...
در روزنامــه نــگاری کارتــون بــه معنــی نقاشــی 
فکاهــی یــا هجایــی اســت کــه بــا رعایــت مبالغــه 
ترسیم شده و غالباً با نوشته همراه است. در 
کارتون های سیاســی غالباً از کاریکاتوراســتفاده 
می شــود. کارتون هــای سیاســی نخســتین بــار 
در قــرن شــانزدهم میــالدی در دوره ی اصــالح 
دیــن بــه کار رفــت. در قــرن هجدهــم میــالدی 
در انگلســتان بــر اثــر آثــار هــوگارت و دیگــران، 
کارتــون عنــوان جــزء ضــروری روزنامه هــا را پیــدا 
کــرد. در اوایــل هزاروهشــتصدوچهل میــالدی 
کارتــون بــه تصاویــر پــی در پــی اطــالق می شــد 
سیاســی،  مختلــف  ســوژه های  دارای  کــه 
اجتماعــی و نظایــر آن بــود. در ایــران فارســی 
 cartoon زبانــان واژه ی »کارتــون« را در مفهــوم
animation )نقاشــی متحــرک( در نظــر می گیرنــد 
و بــه کار می برنــد و هــر نــوع نقاشــی فکاهــی 
مــی  »کاریکاتــور«  عنــوان  بــا  را  دیگــر  طنــز  و 

شناســند.
تصویــر ســازی چیســت؟ آیــا همــان کاریکاتــور 
ــر  ــر! تصوی ــد بگوییــم خی اســت؟ در پاســخ بای
ســازی نوعــی دکوراســیون یــا توضیــح بصــری 
یــک متــن، مفهــوم یــا فراینــد اســت کــه بــرای 

یکپارچه ســازی در رســانه ها اســتفاده می شــود 
از  گســترده ای  طیــف  معاصــر  تصویرگــری  و 
نقاشــی،  جملــه  از  تکنیک هــا،  و  ســبک ها 
چنــد  دیجیتــال،  طراحــی  مونتــاژ،  کــوالژ، 
رســانه ای و مــدل ســازی 3D را شــامل می شــود. 
اغلــب تصویرگــران معاصــر بــه صــورت مســتقل 
کار می کننــد. بســته بــه هــدف، تصویرســازی 
تکنیکــی،  بســیار  معنــا،  پــر  اســت  ممکــن 
همچنیــن  باشــد.  واقع گرایانــه  یــا  ســبک وار 
تاریخچــه ی پیدایــش آن بــه پیدایــش و ظهــور 
صنعــت چــاپ برمی گــردد و برخــالف کاریکاتــور 

از طنــز برخــوردار نمی باشــد .
یــک نــوع یگــر نقاشــی هــم ، نقاشــی فانتــزی 
اســت کــه در ســال های اخیــر ابــداع شــده و 
شــاید بتــوان منشــأ پیدایــش آن را شــرق آســیا 
دانســت. نقاشــی فانتــزی مثــل برخــی ســبک ها 
ــا ایجــاد  در آمــوزش موســیقی نویــن اســت و ب
نــوآوری تــالش دارد تــا مســیرهای جدیــدی را 
خلــق کنــد. در ایــن ســبک نقاشــی، اجــزای طــرح 
بــه  صــورت ســمبلیک امــا غیرواقعــی نقاشــی 
قطعــاً  را  آســیایی  کارتون هــای  می شــوند. 
چشــم های  بــا  شــخصیت هایی  دیده ایــد، 
شــبیه  اندامــی  و  متفــاوت  موهــای  گــرد، 
انســان کــه جزئیــات آن تغییــر کــرده اســت. 
یکــی از نام هایــی کــه روی ایــن ســبک نقاشــی 
انیمــه در حقیقــت  اســت.  انیمــه  می گذارنــد 
یک ســبک طراحی با دســت یا کامپیوتر اســت 

کــه ابــداع آن از ژاپــن شــروع شــده اســت.
بــا دیــدن یــک نقاشــی فانتــزی می توانیــد پــی 
ببریــد کــه بــه یــک انســان نــگاه می کنیــد یــا 
یــک حیــوان. شــاید حتــی نــوع حیــوان را نیــز 
بتوانیــد حــدس بزنیــد، امــا از نظــر جزئیــات بــا 
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نقاشــی رئــال آن تفاوت هــای بســیاری دارد و 
همچنیــن نبایــد نقاشــی فانتــزی را بــا کاریکاتور 

و کارتــون اشــتباه گرفــت.
هــم چنیــن شــاید بــه واژه ی کاریکلماتــور نیــز 
برخــورده باشــید! کاریکلماتــور؛ ترکیبــی اســت 
از دو واژه ی »کلمــه« و »کاریکاتــور« کــه اولیــن 
بــار پرویــز شــاپور آن را بــه نوشــته های خــود 
نســبت داد و بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه 
در واقــع نوعــی نثــر اســت؛ نــه نقاشــی! و چــون 
جنبــه ی طنــز دارد اینگونــه نامیــده شــده اســت 
بــا کاریکاتــور اشــتباه  را  بــاز هــم نبایــد آن  و 

گرفــت.
ســوال، کاریکاتــور چیســت؟ کاریکاتــور نوعــی 
آن  در  کاریکاتوریســت  کــه  اســت  نقاشــی 
ســوژه ی مــورد نظــر را بــه صــورت طنــز و خنــده 
آوری ترســیم می کنــد. بــه نظــر می رســد بــرای 
در  »موســینی«  نــام  بــه  شــخصی  بــار  اولیــن 
ســال هزاروششصدوچهل و شــش میــالدی ایــن 
واژه را بــه کار بــرد و لفــظ آن را از »کاراچــی«، 
هــم  بلونیایــی  خیابانــی  نقاشــی های  یعنــی 

عصــر خویــش گرفتــه بــود.
عناصــر  همــواره  هــا  نقاشــی  آن  در  زیــرا 
اغراق آمیــزی بودنــد کــه از جنبه ی طنز برخوردار 
بودنــد. مثــل بزرگ تــر از حــد معمــول نشــان 
دادن بینــی ، گوش هــا یــا عینــک و کوچک تــر 
از حــد معمــول نشــان دادن دســت ها و پاهــا و 

جثــه ی افــراد.
خیلــی  بــه  کاریکاتــور  پیدایــش  تاریخچــه ی 
دنیــا  در  چــاپ  صنعــت  اختــراع  از  پیــش 
برمی گــردد و در عصــر باســتان شــناخته شــده 
بــوده و رواج داشــته اســت. در واقــع ســنت 
بــر  تاکیــد  آن  اســاس  کــه  ســازی  کاریکاتــور 
در  اســت،  اشــخاص  آور  خنــده  جنبه هــای 
قــرن هفدهــم میــالدی بــه دســت »آگوســتینو 

شــد. پایه گــذاری  ایتالیــا  در  کاراچــی« 
مــی  ایرانــی  هــای  کاریکاتوریســت  جملــه  از 
توان به »توکا نیســتانی« و »مســعود مهرابی« 
اشــاره کــرد. مســعود مهرابــی اولیــن ایرانــی بــود 
کــه چندیــن نمایشــگاه کاریکاتــور در خــارج از 
کشــور برگــزار کــرد و همچنیــن اولیــن ایرانــی 

بــود کــه مــدال نقــره جشــنواره کاریکاتــور ژاپــن 
و مــدال برنــز برلیــن را دریافــت کــرد.

و در آخــر بایــد بدانیــم کــه کاریکاتــور انــواع 
مختلفــی دارد از جملــه:

کاریکاتــور ســاده: در ایــن کاریکاتــور طــراح، 
تناســب اعضــای بــدن انســان و اشــیا را تغییــر 

می دهــد.
طرح هــا  ایــن  هجایــی:  کاریکاتــور 
تغییــر،  ضمــن  کــه  هســتند  کاریکاتورهایــی 
عیــب جــو و ریشــخندکننده نیــز هســتند. در 
کاریکاتورهــای سیاســی، بیشــتر از ایــن طرح هــا 

می شــود. اســتفاده 
معموالًژورنالیســت ها،  کمیــک:  طرح هــای 
پــر  طرح هــا  ایــن  از  را  خــود  فکاهــی  صفحــه 
بیشــتر  ایــن طرحهــا  اصلــی  هــدف  می کننــد. 
خندانــدن خواننــدگان روزنامــه یــا مجلــه اســت 
و طــراح، اهــداف تزیینــی یــا اجتماعــی را دنبــال 

نمی کننــد.
طرح هــای ســاده: نقــش اصلــی و اساســی آن 
ــه  انتقــاد و تفســیر کارهــا و فعالیت هــای روزان

در روزنامــه و مجــالت اســت.
طرح هــای فانتــزی: ایــن طرح هــا هــم کــم و 
آن هــا  در  تخیــل  امــا  هســتند  کمیــک  بیــش 

دارد. اساســی  نقــش 
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بانویــی کــه تناقض هــای بیــن هنــر ســنتی 
و مدرنیتــه را نقطــه عطــف کار خــود قــرار داد

مواجهــه منیــر فرمانفرمائیــان بــا نقاشــی، 
آثــار  اســت.  مدرنیتــه  بــا  ســنت  رویارویــی 
مرحــوم منیــر، تقابــل شــگفت انگیــز نظــم در 
بــی نظمــی اســت. آثــاری پــرکار و درخشــان که 
بــا آینــه کاری هــای نوآورانــه منیــر ، مخاطــب 
را بــه ســفری بــه بلنــدای رویاهــای دلنشــین 
یــک بانــوی ایرانــی عاشــق فرهنــگ و تمــدن 
ایرانــی می بــرد کــه در کارهایــش، نــوع نگــرش 
هنرمنــدان بومــی و ســنتی ایرانــی را می تــوان 

کاوش کــرد .
ســویی  از  هنرمنــد  بانــوی  ایــن  آثــار  در 
بازتولیــد  هندســی،  اشــکال  از  اســتفاده 
معمــاری  آیینه کاری هــای  و  گره چینی هــا 
زبــان   دیگــر،  ســوی  از  و  ایرانــی  پرشــکوه 
بــا  صریــح و فرمالیســتی  آثــارش، همــراه 

بیــان دســتاوردهای هنــر مینیمالیســتی  
آثــارش  بــه  معاصــر  بیانــی  غــرب، 

اســت. بخشــیده 
شـاهرودی  منیـر 

را  فرمانفرمائیـان 
ین  تر ا سـه گر هند
هنرمنـد عصـر حاضـر 
کـه  می داننـد  ایـران 
مجموعـه آثـارش در 
بیـش از نیم قرن، 
میـان  پیوسـته 
و  منظـم  اشـکال 

هنرهـای  ریتمیـک 
رویکردهـای  و  سـنتی 

اسـت.  کـرده   سـیر  مـدرن  انتزاعـی 
منیــر شــاهرودی فرمانفرمائیــان در ســال 
متولــد  قزویــن  شــهر  در  خورشــیدی   ۱۳۰۱
همــراه  بــه  کــه  بــود  ســاله  هشــت  شــد. 
پــدرش کــه نماینــده مجلــس شــده بــود، بــه 
تهــران آمــد. ســرگرمی پــدر »طراحــی فــرش« 
بــود. منیــر  و اداره یــک »کارگاه قالیبافــی« 
از بچگــی بــه نقاشــی گل هــا عالقه منــد شــد 
زیبــای  هنرهــای  دانشــکده  در  ادامــه  در  و 

تهــران تحصیــل کــرد. 
باستان شــناس  و  هنرنویــس  تاریــخِ  یــک 
منیــر  توجــه  ســال ها  در همیــن  آمریکایــی 
و  خطــوط  بــه  را  فرمانفرمائیــان  شــاهرودی 
اشــیای  ســاده ی  و  خوش ترکیــب  فرم هــای 
او  دلیــل  بــه همیــن  کــرد؛  باســتانی جلــب 
تصمیــم گرفــت بــه پاریــس که مرکــز هنرهای 
آوانــگارد در اوایــل قــرن بیســتم بــود، بــرود. 
شــاهرودی  منیــر  آشــنایی 
فرمانفرمائیــان بــا دوســتانی از جملــه 
منوچهــر یکتایــی نقــاش و شــاعر 
کــه بعدهــا بــا او ازدواج کــرد، 
مســیر او را تغییــر داد. او 
در ســال ۱۳۲۴ بــا قایــق 
جریــان  در  بخــاری 
دوم  جهانــی  جنــگ 
ایــاالت متحــده  عــازم 
شــد و بــه مــدت ســه 
مدرســه  در  ســال 
در  پارســونز  طراحــی 
مُــد  تصویرســازی  رشــته 
دانشــگاه  و   )۱۹۴۹–۱۹۴۶(
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بــه تحصیــل پرداخــت.  کرنــل )۱۹۴۸–۱۹۵۱( 
عنــوان  بــه    ۱۳۳۰ دهــه  اواســط  در  او 
تصویرگــر مُــد بــرای نشــریاتی چــون تــاون، 
کانتــری و گالمــور طــرح لبــاس می کشــید و 
مُــد  طــراح  و  تجــاری  گرافیســت  عنــوان  بــه  
در  می کــرد.  کار  بــزرگ  فروشــگاه های  بــرای 
همیــن زمــان بــا انــدی وارهــول را مالقــات کــرد 
کــه ایــن دوســتی ســبب شــد وارهــول یکــی از 
تابلوهــای ســیلک اســکرین مجموعــه مرلیــن 

مونــرو را بــه منیــر هدیــه کنــد. 
از  جدایــی  از  پــس  فرمانفرمائیــان  منیــر 
ــا  منوچهــر یکتایــی نقــاش و شــاعر معاصــر ب
ابوالبشــر فرمانفرمائیــان دانشــجوی حقــوق 
دانشــگاه کلمبیــا ازدواج کــرد و نــام خانوادگــی 

او را بــه  عنــوان نــام هنــری خــود برگزیــد.
بــه   ۱۳۳۶ ســال  در  ســال   ۱۳ از  بعــد  او 
ایــران بازگشــت. منیــر ســفرهای متعــددی بــه 
مناطــق مختلــف ایــران داشــت و در همیــن 
ســفرها بــا فرهنــگ و هنــر بومــی و ســنتی 
مناطق مختلف ایران آشــنا شــد. این ســفرها 
ســبب شــد او مجموعه ای شــامِل بیش از ۶۰ 
نقاشــی قهوه خانــه ای، بیــش از هــزاران قطعــه 
نقاشــی پشــت شیشــه، انبوهــی از جواهــرات 
قاب هــای  در،  تعــدادی  ترکمن هــا،  نقــره ای 
نقاشی شــده  دیــواری  پانل هــای  و  پنجــره 

گــردآوری کنــد. 
بــه  خورشــیدی   ۴۰ دهــه  اواخــر  در  منیــر 
ترکیــب  کــه  رســید  خــودش  ویــژه  ســبک 
شیشــه،  پشــت  نقاشــی  قدیمــی  تکنیــک 
اســالمی  هندســه  و  خاتــم کاری  آینــه کاری، 
و طراحــی معمارانــه بــود. تــا پیــش از منیــر 
کســی ایــن نمونــه کار را به عنــوان اثــر هنــری 
مســتقل ارائــه نکــرده بــود. در ایــن ســال ها 
منیــر چنــد اثــر آینــه کاری بــرای اماکــن عمومــی 

ســاخت. »پانل هایــی بــزرگ بــرای هتــل الله«، 
»دو آینــه بــزرگ بــرای فرهنگســرای نیــاوران«، 
نیــاوران«،  اتــاق خــواب در کاخ  پانــل  »یــک 
»یــک مجســمه بــرای بــاغ مــوزه فــرش« و ... 

از جملــه ایــن آثــار اســت. 
ســال  در  فرمانفرمائیــان  شــاهرودی  منیــر 
کــه  شــد  ایرانــی  هنرمنــد  نخســتین   ۲۰۱۵
آثــارش در یــک نمایشــگاه انفــرادی در مــوزه 
نمایشــگاه  درآمــد.  نمایــش  بــه  گوگنهایــم 
زندگــی   ســال   ۴۰ دهنــده  نشــان  گوگنهــام 
هنــری ایشــان اســت. یــک قســمتی  از ایــن 
مقابــل  در  گوگنهــم  مــوزه  در  نمایشــگاه 
پنجــره ای رو بــه پــارک مرکزی قــرار دارد؛ گویی 
ســنت و هنــر امــروزی ایرانــی  بــا دنیــای مــدرن 

نیویــورک در حــال مکالمــه اســت.
منیــر  دائمــی  تــاالر  نیــز   ۱۳۹۶ آذر   ۲۴ در 
فرمانفرمائیان در باغ  موزه نگارســتان افتتاح 
شــد؛ همچنیــن کارهــای خانــم فرمانفرمائیــان 
در کتابــی بــه عنــوان »یــک آینــه باغ« در ســال 

۲۰۰۷ میــالدی بــه چــاپ رســیده اســت.
متأســفانه ایــران اول اردیبهشــت مــاه ســال 
فرمانفرمائیــان،  شــاهرودی  منیــر   ،۱۳۹۸
یکــی از برتریــن چهره هــای نقــاش خــود را بــر 
اثــر کــدورت ســن از دســت داد کــه پــس از 
درگذشــت اســتاد مشــایخی، دومیــن ضایعــه 

ــود . ــرای جامعــه هنــری کشــور ب ب
بی شــک یــاد و خاطــره منیــر فرمانفرمائیــان 
همــواره در ذهــن هنردوســتان ایــران و جهــان 
باقــی خواهــد مانــد؛ بــه تجربــه بــزرگان ثابــت 

شده اســت کــه:
آنچه از دل برآید؛ بر دل نشیند الجرم
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بــا نــگاه بــه نخســتین دوره هــای تاریــخ تمدن 
بشــری و کوشــش انســان بــرای آفرینــش هنــر 
پرســش  کــه  دریافــت  تــوان  مــی  زیبایــی،  و 
»زیبایــی چیســت؟« از روزگاران کهــن ذهــن 
بشــری را بــه ســوی پاســخ بــه خــود فراخوانــده 

اســت.
کــه در پهنــه ی تاریــخ اندیشــه ی  پرسشــی 
فلســفه ی  تــا  یونــان  فالســفه ی  از  بشــری 
مــدرن، همچنــان اســتوار برجــای مانده اســت.

روشــن اســت کــه پاســخ 
بــه ایــن پرســش کاری بــس 
دشــوار اســت. البتــه شــاید 
در نگاهی گذرا به پدیده ها 
زیبایــی  ویژگی هــای  بتــوان 
زیبایــی  تعریــف  همــان  را 
مثــال  گرفــت.  نظــر  در 
می توانیــم زیبایــی را همــان 
تناســب در اجــزا و اندازه هــا 
بدانیــم یــا شــاید بــا نگاهــی 
دیگــر، بتــوان ادعــا کــرد کــه 

زیبایــی همــان ســودمندی اســت.
امــا بــا نگاهــی ژرف تــر در خواهیــم یافــت کــه 
ایــن پاســخ هــا چنــدان قانــع کننــده نیســتند. 
بــرای مثــال می تــوان گفــت کــه )) خورشــید 
دارای نــور اســت (( امــا نمی تــوان بیــان کــرد 
ــا مــی  ــور اســت! (( ی کــه )) خورشــید همــان ن
تــوان گفــت کــه )) دریــا آبــی رنــگ اســت (( امــا 
نمــی توانیــم بگوییــم کــه )) دریــا یعنــی رنــگ 

آبــی ! ((
در رساله ی »هیپیاس« نوشته ی »افالطون« 
بــه مکالمــه ای میــان »ســقراط« و »هیپیــاس« 
بــا  ســقراط  گفتگــو  ایــن  در  می خوریــم.  بــر 

بــا  هیپیــاس  و  خــود  ویــژه ی  پرسشــگری 
پاســخ های خــود می کوشــند تــا بــه تعریفــی از 
زیبایــی دســت پیــدا کننــد. پــس از پرســش و 
پاســخ هــای پیاپــی کــه بــه نتیجــه ای مشــخص 
مــی  ســقراط  ســرانجام  نمی شــود؛  منتهــی 

گویــد: )) زیبــا دشــوار اســت. ((
دشــوارِی  قشــنگی،  بــه  عبــارت  ایــن 
را  زیبایــی  چیســتِی  و  ذات  بــه  اندیشــیدن 

می کنــد. بیــان 
»افالطــون«،  فلســفه ی  در 
یونــان  نامــدار  فیلســوف 
زیبایــی  فلســفه ی  باســتان، 
شناســی و هنــر جایــگاه ویــژه ای 

دارد.
بــه  پاســخ  بــرای  افالطــون 
پرســش های  از  بســیاری 
را  ماورایــی  دنیایــی  فلســفی، 
را  آن  کــه  مــی آورد  میــدان  بــه 
»عالــم مُثـُـل« یــا »عالــم مثــال« 

. مــد می نا
از نــگاه افالطــون هــر موجــود یــا مفهومــی کــه 
در دنیــای مــادی مــا وجــود دارد در واقــع ســایه 
یــا جلــوه ای ناقــص از وجــودی برتــر در عالــم 
مُثُــل اســت . ماننــد ســایه هایی از اشــیا کــه 
در مســیر نــور روی دیــوار نقــش می بنــدد. بــه 
عنــوان مثــال صندلــی ای کــه شــاید اکنــون روی 
آن نشســته اید در واقــع ســایه یــا نســخه ی 
دســت دومــی از صندلــِی ایــده آلــی در عالــم 

مثــال اســت!
در نــگاه افالطــون، هــر آنچــه کــه مــا آن را 
زیبــا می دانیــم دارای جلــوه ای از مُثـُـِل زیبایــی 
اســت کــه باعــث می شــود آن جســم یــا مفهوم 



مشاره سوم

13

را زیبــا بدانیــم .
بــرای فهــم بهتــر فــرض کنیــد کــه شــما در حــال 
مشــاهده ی ســایه های اجســامی بــر روی یــک 
دیــوار هســتید. امــا بــه علتــی نمی توانیــد خــود 
ایــن  آن اجســام را مشــاهده کنیــد. در بیــن 
ســایه هــا، شــکل یکــی از آن هــا بســیار منظــم 
و گــرد بــه نظــر می آیــد و بــه نظــر شــما چشــم 
نــواز اســت. شــما حــدس می زنیــد جســمی کــه 
ســایه ی آن روی دیــوار گــرد اســت خــود نیــز 
بایــد شــکلی منظــم و دایــره وار داشــته باشــد. 
امــا دقیقــا نمی دانیــد کــه آن جســم چــه رنگــی 
دارد؟ انــدازه و ابعــاد آن یــا فاصلــه اش از دیــوار 
چقــدر اســت؟ و آیــا آن جســم ســبک اســت یــا 

ســنگین؟
از دیــدگاه افالطــون دربــاره ی مفهــوم زیبایــی 
نمی توانیــم  مــا  گفــت.  چنیــن  می تــوان  نیــز 
دقیقــا  زیبایــی  معنــای  و  مُثُــل  کــه  دریابیــم 
مــی  امــا  دارد.  ویژگی هایــی  چــه  و  چیســت 
توانیــم بگوییــم کــه چیــزی کــه زیباســت بــه 
ــوه ای  ــه نظــر می رســد کــه جل ــا ب ایــن علــت زیب
از زیبایــِی ازلــی و ابــدی و مطلــق در عالــم مثــال 
دارد  و آن چــه کــه نازیبــا یــا زشــت بــه نظــر مــی 
رســد از آن رو نازیبــا اســت کــه جلــوه ای از مُثـُـل 

زیبایــی را در خــود نــدارد.
از نگــرگاه افالطــون هنــر بــا ایــن کــه در تــالش 
بــرای بــه نقــش کشــیدن زیبایــی اســت،  امــا 
زیــرا  نمی شــود.  موفــق  چنــدان  راه  ایــن  در 
می شــوند  مشــاهده  کــه  زیبایــی  پدیده هــای 
خــود جلــوه ای از عالــم مثــال هســتند و از آنجــا 
کــه هنرمنــد نمی توانــد عالــم مُثـُـل را بی واســطه 
مشــاهده کنــد؛ بــا تقلیــد از ســایه ها ، ســایه ای 
دیگــر پدیــد مــی آورد. افالطــون تــا جایــی پیــش 
مــی رود کــه تمــام هنرمنــدان را بــه نــام کلــی 

می خوانــد. »مقلّــد« 
نقّاشــی ای را در نظــر بگیریــد کــه در تــالش 
بــرای بــه نقــش کشــیدن یــک جــام زرّیــِن پــر از 
میــوه اســت. از دیــدگاه افالطــون ایــن هنرمنــد 
می توانــد آینــه ای در دســت گیــرد و ایــن منظــره 
ی زیبــا را دقیق تــر و بهتــر از نقاشــی خــود بــه 
دیگــران نمایــش دهــد. از دیــدگاه او نقشــی کــه 

از روی یــک ظــرف پــر از میــوه کشــیده مــی شــود 
حتــی کارکــرد خــود آن ظــرف را هــم نــدارد مثــال 

نمی تــوان از میــوه هــای آن خــورد!
بــه بیــان دیگــر افالطــون بیشــتر می کوشــد 
ارزش هنــر را بــا کارکــرد آن و بــه ویــژه کارکــرد 
ایــن  از  و  بســنجد  آن  اجتماعــی  و  پرورشــی 
صنعت گــری  و  پزشــکی  و  هنــر  میــان  منظــر 

نمی گــذارد. چندانــی  فــرق 
امــروزه در عرصــه ی فلســفه ی هنــر،  اگرچــه 
اندیشــه های افالطــون جایــگاه چندانــی ندارنــد 
زیبایــی  فلســفه ی  بــر  بســیاری  نقدهــای  و 
اثــرات  تــوان  مــی  اســت؛  وارد  او  شــناختی 
امــروز و  بــه روشــنی در هنــر  اندیشــه ی او را 
نحله هــای  هنــری گوناگــون آن مشــاهده کــرد. 
افالطــون  از  پــس  اندیشــمندان  اندیشــه های 
در همراهــی یــا مخالفــت بــا اندیشــه ی او ســهم 
ارزشــمندی در پیشــبرد هنــر و رســاندنش بــه 
جایــگاه امــروز آن داشــته انــد. در آینــده ســعی 
خواهد شــد مســیر فرگشــت و فراز و فرودهای 
مســیر ایــن اندیشــه هــا را بــا یکدیگــر بررســی 

کنیــم.

پا نوشت:
زروان  آقــای  درس گفتــار  از  نوشــتار  ایــن  نــگارش  در 
روح بخشــان دربــاره ی فلســفه ی هنــر و زیبایــی شناســی 

اســت. شــده  اســتفاده 
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شــگفت آورترین لحظــه ی زندگــی هــر کــس در 
زندگــی آن ثانیــه ای جرقــه می خــورد کــه قــدم 

بــه ســرزمینی ناشــناخته می گــذارد.
هــر چنــد کــه بهتــر اســت چیــزی را یــک بــار 
آن  مــورد  در  بــار  هــزاران  اینکــه  تــا  ببینیــد 
لطــف  از  پــر  هــم  شــنیدنش  امــا  بشــنوید، 

اســت! 
پــس حــاال کــه توافــق کردیــم بــه گــوش دادن، 
هــزار  شــهر  مســیر  ودر  می بندیــم  را  کولــه 
رنــگ سراســر فرهنــگ بــا مردمــی خونگــرم یــک 
رنــگ می شــویم. راســتی یــادم رفــت نظرتــان را 
بپرســم. آیــا می شــود از شــیراز گذشــت و بــه 

حضــرت عشــق حافــظ ســالم نکــرد؟
در کوچــه و پــس کوچه هــای قدیمــی محلــه 
خانه هــای  مأمــن  کــه  شــیراز  ســیاه  ســنگ 
ــه فــروغ  ــام )) خان ــه ن ــی ب قاجــاری اســت، منزل
الملــک (( وجــود دارد کــه اکنــون )) مــوزه هنــر 
مشــکین فــام (( نــام دارد.کوچه هایــش در بهــار 
گویــی بهشتی ســت کــه از آســمان بــه زمیــن 

می کشــی  کــه  نفــس  اســت.  افتــاده 
عطــر بهــار نارنــج حــال و هوایــت 

را هــر چــه کــه باشــد، عــوض 
می کنــد. میدانــی؟ اصــال 

می کنــد. خــوب 
در بدو ورود 

به خانه با 
حیاطی 
کوچک 

اما 

مصفــا رو بــه رو می شــوید کــه پنجره هــای پنــج 
دری ) یــک نــوع ارســی قدیمــی اســت ( و چوبــی 
بــزرگ خانــه اولیــن چیــزی اســت کــه نظرتــان را 
جلــب می کنــد. حــوض کوچکــی نیــز در وســط 
حیــاط وجــود دارد کــه مزیــن بــه شــمعدانی های 
خــوش رنگــی اســت. درون خانــه در حقیقــت 
ماننــد یــک مــوزه یا کلکســیون شــخصی کوچک 
قدمــت  آن  درون  آثــار  شــاید  البتــه  اســت. 
بیشــتر  کــه  چــرا  باشــند.  نداشــته  تاریخــی 
نمایانگــر هنــر هنرمنــدان معاصــر مــا هســتند. 
آثــار خوشنویســی، مجموعــه  نقاشــی،  ماننــد 
اســتادان  سنگ تراشــی  و  حجاری هــا  کتابهــا، 
و  هنرمنــدان  عکس هــای  نهایتــاً  و  معاصــر 
نویســندگان ایــران کــه برای تــان جالــب خواهــد 
بــود. در یکــی از اتــاق هــا نیــز وســایل قدیمــی 
بــه  مســی  یــا  ســفالی  بشــقاب های  قبیــل  از 
نمایــش گذاشــته شــده اســت. امــا آنقــدر هــم 
ســرگرم نشــوید کــه از دیــدن نقــش و نگارهــای 
زیبــا و هنــر کاشــی کاری ســقف و ســتون هــای 
غافــل  داشــتنی  دوســت  عمــارت  ایــن 

شــوید!
این بنا که در گذشته 

کاربرد مسکونی داشته 
دارای پنج قسمت 
اصلی بیرونی، 

اندرونی، مطبخ 
خانه، حمام 
و اصطبل 

است.
 بنــای 
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بــه  راهروهایــی  توســط  عمــارت  ایــن  بیرونــی 
قســمت  در  و  شــده  متصــل  عمــارت  حیــاط 
جنوبــی ، یــک ســالن بــزرگ بــرای پذیرایــی از 
میهمانــان در نظــر گرفتــه شــده اســت. در ضلــع 
هــای  پنجــره  بــا  عمــارت شــاه نشــین  غربــی، 
چوبــی و قشــنگش جــای خــوش کــرده اســت. 
گــره کاری  تزئینــات  دارای  کــه  هایــی  پنجــره 

هســتند.
ایــن شــاه نشــین توســط حوض خانــه ای بــه 
عمــارت اندرونــی متصــل مــی شــود. همــان طــور 
کــه از نامــش پیداســت، اینجــا مکانی ســت کــه 
میهمانــان جایــی در آن نداشــته اند. اندرونــی 
بــرای اســتفاده اعضــای خانــواده ســاخته شــده 
ســالن  یــک  دارای  اندرونــی  عمــارت  اســت. 
اصلــی ماننــد پذیرایــی و تعــدادی اتــاق در شــرق 
و غــرب آن اســت. اتــاق آینــه نیــز در جنــوب 
همیــن اندرونــی قــرار گرفتــه اســت. صاحــب 
ایــن بنــا، فــردی بــوده بــه اســم قــوام الدیــن کــه 

بــه فــروغ الملــک شــهرت داشــته اســت.
ایــن خانــه چــوب،  بــه کار رفتــه در  مصالــح 
ســنگ و آجــر هســتند کــه بــا مــالت گــچ، خــاک و 
برخــی نقــاط کاه گل پوشــیده شــده اند. هماننــد 
زیبایــی  تزئینــات   ، تاریخــی  خانه هــای  دیگــر 
رفتــه  کار  بــه  شــیراز  الملــک  فــروغ  خانــه  در 
کاری هــای  کاشــی  زیبــا،  آجرکاری هــای  اســت. 
دلنشــین، گچ بری هــای هنرمندانــه، حجاری هــا 
و نقاشــی های زیبایــی کــه بــر روی ســقف برخــی 
از اتــاق هــا کشــیده شــده اســت، جذابیت هــای 

ایــن بنــا را دو چنــدان کــرده انــد.
در مــوزه هنــر مشــکین فــام کــه شــاید کمتــر 
مســافری بــه دیــدن آن بــرود )برایتــان گفتــم 
هــم  شــیراز  هــای  تاکســی  راننــده  از  خیلــی 
نمی شناسنش؟ ( آثاری ارزشمند از هنرمندان 
اســتان فــارس در رشــته هــای مختلفــی همچون 
هنرهــای تجســمی و هنرهــای ســنتی نگــه داری 
ایــن مــوزه بــه عنــوان اولیــن مــوزه  می شــود. 
در  و خصوصــی هنرهــای تجســمی  تخصصــی 

ــران هــم شــناخته مــی شــود. کشــورمان ای
هجــری   ۱۲۱۰ ســال  در  و  قاجاریــه  دوره  در 
قمــری، قــوام الدیــن در یــک زمیــن در محلــه 
ســنتی ســنگ ســیاه و در نزدیکــی بقعــه بی بــی 

دختــران، دســت بــه احــداث ایــن بنــا مــی زنــد. 
مســاحت زمیــن ایــن بنــا ۱۰۲۰ متــر مربــع بــوده 
اســت. در ســال های دهــه هشــتاد شمســی، 
ایــن بنــا بــه حــال خــود رهــا شــده و تقریبــا بــه 
صــورت یــک مخروبــه در آمــده بود. آقای حســن 
مشــکین فــام بــود کــه تاســیس ایــن مــوزه را 
تقبــل و خانــه فــروغ الملــک شــیراز را بــه مــوزه 
تبدیــل کــرد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه نــام آن 
را مــوزه هنــر مشــکین فــام گذاشــته اند. عــالوه 
بــر آثــار هنــری خــود خانــواده مشــکین فــام ، 
آثــار هنرمنــدان معاصــر دیگــر ایــن اســتان هــم 
داده  قــرار  نمایــش  مــوزه در معــرض  ایــن  در 
شــده اســت. ایــن مــوزه از بخــش هــای مختلفی 

تشــکیل شــده :
بخش آثار نقاشی

هنرمنــد   ۳۰ از   نفیــس  و  ارزشــمند  آثــاری 
نمایــش  بــه  بخــش  ایــن  در  فــارس  اســتان 

اســت. شــده  گذاشــته 
بخش آثار حجاری و سنگ تراشی

نقــوش اســلیمی، نقــش گل و بوتــه، نقــش 
ــر روی  ــی از قــرآن مجیــد و… کــه ب ــوان، آیات حی
ســنگ هایــی مختلــف توســط اســتاد حبیــب 
مشــکین فــام بــه زیبایــی هرچــه تمــام حجــاری 

شــده انــد، در ایــن بخــش قــرار گرفتــه انــد.
بخش آثار خطاطی و خوشنویسی

در ایــن بخــش هــم آثــار خوشنویســی خانواده 
ــاری از برجســته تریــن  ــام و هــم آث مشــکین ف
خطاطــان اســتان فــارس بــه نمایــش گذاشــته 

شــده اســت.
کتابخانه خانه فروغ الملک شیراز

کتــاب هایــی بســیار نفیــس بــه همــراه صدهــا 
بروشــور، مجلــه، روزنامــه هــای قدیمــی، فیلــم 
هــای قدیمــی از رویدادهــای قدیمــی شــیراز در 

ایــن بخــش نگهــداری مــی شــود. 
ــا  چشــمت را ببنــد و همــه ی ایــن مســیر را ب
ــا پــردازی می دانــد  مــن ســفر کــن. هــر آدم روی
تاکنــون  کــه  مکانــی  بــرای  اســت  ممکــن  کــه 
بــه آنجــا ســفر نکــرده تــا چــه حــد دلــش تنــگ 
شــود... شــاید حتــی دلتنگــی ای بیشــتر از آن 

چــه کــه بــرای خانــه اش تجربــه می کنــد.
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معرفی کوتاهی از دنیای نقاشی دیجیتال
اینســتاگرام تان   explore در  دانــم  نمــی 
چقــدر پســت هــای مربــوط بــه نقاشــی می آیــد 
کردنشــان  دنبــال  اهــل  اگــر  امــا  می بینیــد.  و 
پروســه ی  کــه  ویدئوهایــی  حتمــا  باشــید 
کشــیدن یــک نقاشــی بــا تبلــت و قلــم نــوری را 
نشــان می دهنــد را دیده ایــد. در واقــع نقاشــی 
تصاویــر  خلــق  ابزارهــای  از  یکــی  تبلــت  بــا 
ــه کمــک یــک صفحــه ی  ــی اســت کــه ب دیجیتال
مســطح و قلــم مخصــوص بــه مــا ایــن امــکان را 
می دهــد تــا خطوطــی کــه می خواهیــم بکشــیم 
را مســتقیما بــا قلــم روی صفحــه منتقــل کنیــم 
ظرافــت  روی  بیشــتری  تســلط  همچنیــن  و 

باشــیم! داشــته  طراحی مــان 
ایــن ســبک روش هــای مختلفــی بــرای اجــرا 
تــالش شــده  یــک فضــای دیجیتــال  در  دارد. 

بــرای  شــرایطی 
فراهــم  هنرمنــد 
مشــابه  تــا  شــود 
حقیقــی  حالــت 
نقاشــی  بتوانــد 
آثــار  و  کنــد 
خلــق  بی نظیــری 
کنــد. نرم افزارهای 

مختلفــی بــه ایــن منظــور بــه وجــود آمدنــد کــه 
 Adobe بــه  می تــوان  معروف  ترین شــان  از 
photoshop ، Corel painter ، Art rage و 
... اشــاره کــرد. ایــن نــرم افزارهــا ماهیــت ویژه ی 
هنــر دارنــد و در ســاخت آن هــا معیارهــای علمی 
شــده  لحــاظ   )) نقاشــی  هنــر   (( آکادمیــک  و 
اســت. تمــام برنامــه هــای نقاشــی دیجیتــال 
قلم هــای  از  اســتفاده  بــا  می کننــد  تــالش 
 ، رنگــی  جلوه هــای  و   )  Brush  ( مختلــف 
نتایــج فیزیکــی کشــیدن یــک نقاشــی را تقلیــد 
کننــد. بــه طــوری کــه در بســیاری از برنامــه هــا 
براش هایــی درانــواع ســبک های نقاشــی ســنتی 
مثــل رنــگ روغــن ، آکریلیــک ، پاســتیل ، زغــال 
اســت. شــده  طراحــی  آبرنــگ  حتــی  و  چــوب 

دیجیتــال  نقاشــی  در  توجــه  قابــل  نکتــه ی 
توانمندی هــای خــاص و جذابــی اســت کــه بــه 
هنرمنــد می دهــد. 
مثــال  طــور  بــه 
ابرازهــای  جعبــه 
کامپیوتری ، دارای 
هســتند  ابــزاری 
کــه نمی تواننــد در 
خــارج از کامپیوتــر 
داشــته  وجــود 

نقاشی دیجیتال،اثر خانم مهسا گودرزی/
رشته ریاضیات و کاربردها/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر/ورودی 99

گاهی با یک گوشی و بدون قلم میتوان اثری چنین هنرمندانه خلق کرد.
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باشــند و بــه ایــن ترتیــب آثــار هنــری متمایــزی 
نســبت بــه آثــار هنــری کــه در ســبک ســنتی 
یکــی  می شــود.  خلــق   ، می شــوند  کشــیده 
دیگــر از ایــن قابلیت هــا ، توانایــی بازگشــت بــه 
مراحــل قبلــی طراحــی اســت بــدون اینکــه اثــری 
روی کار باقــی بمانــد. بــرای همیــن هــم ایــن 
ســبک ، راه را بــرای ایجــاد تصاویــر ظریف تــر و 

می کنــد. آســان تر  نقــص  بــی 
از بیــن انــواع تکنیک هــای نقاشــی دیجیتــال 
، طراحــی بــا قلــم نــوری یکــی از جذاب تریــن 
از قلم هــای  آن هاســت. مــدل هــای مختلفــی 
نــوری در بــازار وجــود دارنــد کــه محــدوده قیمــت 
آن هــا از زیــر یــک میلیــون تا نزدیک 20 میلیون 

تومــان در گران تریــن مدل هاســت.
نقاشــی دیجیتــال اگــر چــه لــذت بــوی رنــگ یــا 
ســیاه شــدن دســت بعــد از ســر خــوردن روی 

کاغــذ را نــدارد ، امــا دنیــای زیبــا و منحصــر بــه 
ایــن شــما هســتید  فــرد خــودش را دارد... و 
کــه بــه عنــوان یــک هنرمنــد انتخــاب می کنیــد 
بــه دســت بگیریــد و  را  کــدام قلــم جادویــی 

جادوگــری کنیــد! 
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تــا حــاال ایــن نقاشــی های فانتــزی روی شیشــه 
رو دیدیــن؟ بــه ایــن آثــار تــو هنرهــای تجســمی 

ویتــرای گفتــه میشــه.
ویتــرای بــه هنــر نقاشــی روی شیشــه گفتــه 
بــوده و  بــه کوبایــی هــا  مــی شــه کــه مربــوط 
اســپانیایی ها  از  خودشــون  هــم  هــا  کوبایــی 
یــاد گرفتــن. از ایــن هنــر در ابتــدا بــرای تزئیــن 
پنجــره هــای رنگــی کلیســا هــا اســتفاده میشــد 
امــا  بــوده.  و نمــاد شــفافیت و تعــدد عقایــد 
امــروزه کاربــرد گســترده تــری پیدا کــرده و عالوه 
بــر تزئیــن پنجــره هــا در زمینــه هــای دیگــه هــم 
دو  از  ویتــرای  مــی شــه. هنــر  اســتفاده  ازش 
بخــش خیلــی مهــم تشــکیل شــده: دورگیــری و 

رنــگ آمیــزی
میتونیــن  تکنیــک  دو  ایــن  دونســتن  بــا 
ــای کالســیک، ســنتی، فانتــزی،  ــی طــرح زیب کل
جــا  مــاگ،  عکــس،  قــاب  ...روی  و  کارتونــی 

بکشــید. لیوانــی  زیــر  یــا  و  شــمعی 

ابزار های الزم:
۱. دورگیــر: دورگیرهــا حالــت خمیــری دارن و 
بــه شــکل تیوبــی هســتن. بــه دو صــورت ســاده 
و متالیــک موجــودن و بیشــترین رنگایــی کــه 
و  طالیــی  و  ســیاه  میشــه  اســتفاده  ازشــون 
ســفید و نقــره ایــه. بــا ایــن حــال رنــگای دیگــه 

هــم موجــوده.
۲. رنــگ ویتــرای: رنــگ هــا بــه دو دســته پایــه 
از  بعــد  میشــن.  تقســیم  تینــر  پایــه  و  آب 
اســتفاده از رنــگ ویتــرای پایــه آب بایــد اونــو 
بزاریــم تــو کــوره یــا فــر تــا تحــت حــرارت قــرار 
بگیــره. رنگایــی کــه بــه طــور متــداول توســط 
تینــر  پایــه  معمــوال  میشــه  اســتفاده  همــه 
هســتن کــه هیــچ نیــازی بــه پختــه شــدن در 
اثــر حــرارت نــدارن و بعــد گذشــت چنــد ســاعت 
برنــدای  میشــن.  خشــک  کامــل  خودشــون 
مختلفــی رنــگای ویتــرای رو میســازن کــه میشــه 
 LB - ورســای – ورســاچ -pebeo  بــه برنــد هــای
و... اشــاره کــرد. رنگ هــای ویتــرای هــم بــه دو 
دســته کــدر و شــفاف تقســیم میشــن کــه کــدر 
نــور رو از خــودش عبــور نمیــده ولــی شــفاف 
عبــور میــده. اگــه رنگتــون خیلــی ســفت شــده 

میتونیــن یکــم تینــر بهــش بزنیــن.
۳. شیشــه یــا پالســتیک: عــالوه بــر شیشــه 
هــم  فلــز  و  ســرامیک  کاشــی،  از  می تونیــن 

کنیــن. اســتفاده 
۴. قلم مو: قلم مو باید حتما سرگرد باشه.

۵. چســب نــواری: بــرای ایــن کــه طرحتونــو 
نیــاز  بــه چســب  پشــت شیشــه  بچســبونید 

می کنیــن. پیــدا 
۶. انــواع مدیــوم هــا : مدیــوم Glitter باعــث 
 Matt مدیــوم  شــه.  اکلیلــی  رنگتــون  میشــه 
رنگتــون رو مــات میکنــه. مدیــوم بــراق کننــده 
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ــه. رنگتــون رو بــراق مــی کن
نحوه کار:

مهم تریــن و اولیــن قــدم مــا بایــد تمیــز کــردن 
ســطح باشــه. پــس شیشــه مــورد نظرتونــو بــا 
ــا آب و صابــون بشــورین. الگــوی  پنبــه الــکل ی
مــورد نظرتونــو بــه پشــت شیشــه بچســبونید. 
بــا خمیــر دورگیــر شــروع بــه دورگیــری کنیــن. 
نکتــه مهــم در دورگیــری ایــِن کــه بــه تیــوب 
ــا خطــوط، ضخیــم  فشــار یکســانی وارد کنیــد ت
داشــته  یکســانی  ضخامــت  و  نشــن  نــازک  و 
باشــن. نیــم ســاعت صبــر کنیــد تــا خطوطــی کــه 

کشــیدین خشــک بشــن. 
بــه رنــگ آمیــزی کنیــن! نکتــه  حــاال شــروع 
مهــم در رنــگ آمیــزی ویتــرای ایــِن کــه هرگــز 
نبایــد قلــم مــو رو روی ســطح بکشــین چــون 
بایــد  بلکــه  میشــه.  نــازک  آمیزی تــون  رنــگ 
آروم آروم و ضربــه ای کار کنیــن. بعضــی هــا 
پیشــنهاد میــدن قلــم مــو رو بــه شــکل عــدد 
هشــت انگلیســی ) ۸ ( دوران بدیــن. عــالوه بــر 
ایــن، زیــاد هــم رنــگ برنداریــن. چــون هــم دیــر 
خشــک میشــه و هــم بعــد خشــک شــدن تــرک 
میخــوره. اگــه ســطحتون مــدوره یــه طرفــو رنــگ 
کنیــن، صبــر کنیــن تــا خشــک شــه و بعــد رنــگ 
آمیــزی طــرف دیگــه رو شــروع کنیــن. معمــوال 
تــو ۱ ســاعت خشــکی نســبی و ۸ ســاعت بعــد 
خشــکی کامــل بــه دســت میــاد. هــر جایــی اگــر 
اشــتباه کردیــن میتونیــن از تینــر بــرای پــاک 

کردنــش اســتفاده کنیــن.
اگــه قــراره بشــقاب رنــگ آمیــزی کنیــد طــرح 
بایــد از قســمت زیــر ظــرف کار شــه. امــا بــرای 

مــاگ و لیــوان از بیــرون بایــد کار کنیــن. ینــی 
مثــال اگــه داریــن روی لیــوان طرحــی می کشــین 
بــرای  ولــی  بکشــین  خارجــی  ســطح  رو  بایــد 
بشــقاب، ســطح پشــتی ) همــون ســطح زیــری 
بشــقاب کــه از اونجــا میذاریمــش رو زمیــن.(

یه سری نکته:
اگــه از رنــگ پایــه آب اســتفاده کردیــن نبایــد 

بــرای پختــش اونــو تــو ماکروفــر بذاریــن.
بــرای شســتن ظــروف رنــگ آمیــزی شــده بایــد 

از اســفنج نــرم اســتفاده کنیــد. 
ور  غوطــه  گــرم  خیلــی  آب  تــوی  رو  ظــروف 

. نکنیــن
اگــه الزمــه یــه ســطحی رو کامــل از ویتــرای پاک 
کنیــن بایــد تــو آب گــرم غوطــه ورش کنیــن تــا 
چنــد ســاعت بمونــه. بعــد یــه مــدت رنــگا ورقــه 
ورقــه بلنــد میشــن و بعــد بــه راحتــی می تونیــن 

بــا تینــر ظرفــو تمیــز کنیــن.
رنــگا رو  اگــه رنگــی رو نداشــتین می تونیــن 
بــا هــم ترکیــب کنیــن. رنــگای ویتــرای قابلیــت 

ترکیــب شــدنو دارن.
ــا قلــم مــو حبــاب ایجــاد شــد  اگــه حیــن کار ب
میتونیــن بــا نــوک قلــم مــو حبــاب رو بــه گوشــه 
کار ببریــن و محــو کنیــن. حبــاب باقــی مونــده 
رو ســطح اگــه محــو نشــه از کیفیــت کارتــون کــم 

میکنــه.
بــرای کار اول بهتــره از طرحــای ســاده اســتفاده 

کنین.
موفق باشید):

 دو طرح ساده برای آنهایی 
که قصد شروع دارند.
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ســبک رئالیســم یــا واقع گرایــی از ســال ۱۸۴۰ 
از فرانســه آغاز شــد. مبنای کار هنرمندان این 
ســبک، صادقانه نگــری و صادقانــه اندیشــیدن 
اســت و بــر خــالف ســبک های پیشــین صرفــا 
بــه  را  طبیعــت  زیبــای  و  نــاب  هــای  صحنــه 
تصویــر نمی کشــند. بلکــه بیشــتر مــردم عــادی 
و طبقــات متوســط جامعــه مثــل کشــاورزان و 
کارگــران و... را هــدف قــرار می دهنــد و بخــش 
عمــده ای از تمرکــز آنــان بــر انســان ها و ابعــاد 
مختلــف زندگــی آن هــا اعــم از ابعــاد اجتماعــی، 

ــی و .... اســت.  فــردی، روحــی و روان
هنرمنــدان ســبک رئالیســم، کمتــر بــه زمینــه 
نقاشــی توجــه می کننــد و بیشــتر توجــه آن هــا 
معطــوف بــه میانــه ی صفحــه و ســوژه اصلــی 

اســت. 
آن هــا معمــوال تمــام تــالش خــود را می کننــد تــا 

از هرگونــه احســاس گرایی و آرایــش و 
تعبیــر اضافــه پرهیــز کننــد و وقایــع 
بــا  می بیننــد  کــه  گونــه  همــان  را 

کاســتی هایش  و  کــم  تمــام 
بــه تصویــر بکشــند کــه از ایــن 
ســبک  مقابــل  نقطــه ی  نظــر، 
ــا ایــده آل گرایــی  رمانتیســم ی

اســت. گاهــی هــم ممکــن اســت 
حقایــق تلــخ را بــه گونــه ای بی پــرده 
بــا رنگ هــای تیــره نقاشــی کننــد کــه 

زیبایــی  ایده هــای  بــا 
باشــد  تضــاد  در  هنــر 

 . )اســت؟( 
 ســبک رئالیســم منحصــر بــه قرن 

نیســت،  فرانســه  و  نوزدهــم 
نیــز  آن  از  پیــش 

در قــرن پانزدهــم میــالدی، نقاشــان هلنــدی 
ماننــد »واندایــک« بــه ســبک رئالیســم نقاشــی 
می کشــیدند امــا تفــاوت آن هــا بــا رئالیســم های 
بــرای مثــال  بــود؛  قــرن نوزدهــم در مضمــون 
میکشــیدند  تصویــر  بــه  را  وقایعــی  بیشــتر 
کــه در دنیــای واقعــی نمــود چندانــی نداشــت؛ 
ماننــد انســانی کــه به ســان فرشــتگان بــال دارد.

قــرن  از ســردمداران  یکــی  کوربــه«  »گوســتا 
نوزدهــم ســبک رئالیســم، در این بــاره می گوید 
هدفــم ایــن بــوده کــه بتوانــم رســوم ، اندیشــه 
هــا و ظواهــر را آن چنــان کــه بــه چشــم می بینــم 
تصویرســازی کنــم، مــن نمی توانــم فرشــته ای 
را بــه تصویــر بکشــم زیــرا هرگــز آن را بــه چشــم 

ندیــده ام. 
اولیــن اثــر کوربــه کــه بــر مبنــای واقع گرایــی 
ســنگ  نقاشــی«  بــود  شــده  برنامه ریــزی 
شــکنان« نــام گرفــت. ایــن اثــر هنــری 
کــه بــا تکنیــک رنــگ روغــن کشــیده 
شــده دو کارگــر، یــک جــوان و یــک 
فــرد مســن با لباس هــای وصله دار 
بــه  او  می کشــد.  تصویــر  بــه  را 
دنبال ترســیم سوژه های 
ــاب طبیعــت  ــا و ن زیب
نبوده بلکه ســعی در نشــان 
دادن واقعیــت داشــته. او کــه 
خــود روســتایی بــوده ، در ایــن 
ــا  ــر هنــری تــالش می کــرده ت اث
میــزان ســختی کار و محرومیــت 
و ســو اســتفاده از مــردان روســتایی 
فرانســه را نشــان دهــد کــه بــا حقوقــی 
بســیار کــم ،کارهــای ســخت 
و طاقــت فرســا انجــام 
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می دادنــد و  در عصــری کــه مضمــون نقاشــی 
هــا، عمدتــا آرمانــی و ایده آل گرایانــه بــود ، بــه 
تصویــر کشــیدن مضامیــن روزمــره و بعضــا تلــخ 

زندگــی جســارت زیــادی را می طلبیــد .
بــا ایــن کــه آثــار اولیــه کوربــه بــه علــت پیــش 
پــا افتادگــی موضــوع مــورد انتقــاد قــرار گرفــت و 
طرفــداران چندانــی نداشــت امــا او بــه کار خــود 
ادامه داد و بعدها سبک رئالیسم در فرا سوی 
مرزهــای فرانســه و اروپــا  نیــز گســترش یافــت 
و هــم اکنــون، یکــی از ســبک های محبــوب و 
پرکاربــرد هنــری اســت. بــا ایــن کــه کوربــه بنیــان 
گــذار ســبک رئالیســم اســت و او را پــدر ســبک 
هیــچ  بــه  را  خــود  او  امــا  می نامنــد  رئالیســم 
مکتــب و ســبکی متعلــق نمی دانــد و می گویــد: 
)) بگذاریــد بعــد از مرگــم چنیــن بگوینــد: او 
بــه هیــچ کلیســایی، بــه هیــچ نهــادی، بــه هیــچ 
آکادمــی و رژیمــی تعلــق نداشــت بــه جــز رژیــم 

آزادی! ((
رئالیســم  ســبک  مجموعه هــای  زیــر  از 
می توانیــم بــه هایپــر رئالیســم و فتــو رئالیســم 
تفســیر  بــه  ادامــه   در  کــه  کنیــم  اشــاره  و... 

پرداخــت.  خواهیــم  آن هــا 
رئالیســم: نســبت هــا و فــرم هــا کامــال واقعــی 
اســت و لــزوم واقع گرایــی فقــط شــکل اســت 

ــه اجــزا و ســایه پردازی هــا . ن
و  پــردازی  ســایه  و  جزئیــات  بــه  رئــال:  فتــو 

می شــود. توجــه  نیــز  کنتراســت 
هایپــر رئالیســم: بــه جزئیــات توجــه زیــادی 
می شــود و جزئیــات ریــز ماننــد روزنــه پوســت ، 
هایالیــت مــو، خــال و یــا کک و مــک  های صورت 
و... را بــه تصویــر می کشــند. هایپــر رئالیســم 
هــا  طراحــی ســوژه های دشــوار ماننــد چهــره ای 
کــه روی آن آب وجــود دارد را انتخــاب می کننــد. 
هایپــر رئالیســم بــا تکنیک هــای مختلــف ماننــد 
و...  کنتــه  مــداد  رنگــی،  مــداد   ، روغــن  رنــگ 
قابــل اجــرا اســت امــا عمدتــا بــرای طراحــی چهــره 

بــا تکنیــک ســیاه قلــم کاربــرد دارد. 
هنرمنــدان ســبک هایپــر رئالیســم، از دقــت 
نقاشــی  کــه  چــرا  برخوردارنــد.  باالیــی  بســیار 
آنان، باید عین خود سوژه باشد و کوچکترین 
نظــر  از  نیــز  را  نــور  بازتاب هــای  و  انعکاســات 

نینــدازد کــه از ایــن نظــر مــورد انتقــادات برخــی 
از منتقدیــن واقــع شــده اســت. آن هــا بــر ایــن 
باورنــد کــه بــا دوربیــن عکاســی نیــز می تــوان 
آن  امــا  کــرد.  ســازی  تصویــر  را  ســوژه  عیــن 
احساســی کــه هنرمنــد بــا هــر حرکــت قلــم بــر 
روی بــوم نقاشــی بــر جــای می گــذارد و آن روحــی 
کــه بــا پاشــیده شــدن رنــگ بــر روی بــوم دمیــده 
ــه  می شــود و هــر هنرمنــد و هنــر دوســتی را  ب
وجــد مــی آورد؛ بــا پیشــرفته ترین و دقیق تریــن 
دوربین هــای عکاســی هــم قابــل ثبــت نیســت 

و  هماننــد کالبــد بــی روح اســت. 
بــه  از هنرمنــدان ســبک رئالیســم می تــوان 
گوســتا کوربــه، ژان فرانســوا میلــه، ادوارد مانــه، 
انــوره دومیــه، ایلیارپین،کمــال الملــک و عبــاس 

کازوتیــان اشــاره کــرد.
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ســالم بــه همــه ی هنرمنــدای عزیــزی کــه ایــن 
ــن، در ایــن بخــش میخــوام  مطلــب رو می خون
کمــی راجبــه یکــی از مشــکالتی کــه خیلــی از 
هنرمنــدا و نقاشــا دارن یعنــی نحــوه ی عکاســی 

از آثارشــون، توضیــح بــدم.
خیلی از ما ممکنه برای شــرکت در نمایشــگاه 
، فــروش آثــار هنریمــون و یــا درســت کــردن 
یــک آلبــوم از کارهامــون بــه عکســایی زیبــا و بــا 
کیفیــت نیــاز داشــته باشــیم، در نتیجــه بهتــره 
بــا دونســتن نکاتــی ، عکســای خیلــی خوبــی 

بگیریــم.
نورپردازی

یکــی از مــواردی کــه در هــر صورت باید رعایت 
بکنیــم نورپردازیــه، منبــع نــور میتونــه طبیعــی 
ــد ســعی  یــا مصنوعــی باشــه امــا در هــر دو بای

کنیــم کــه نــور بــا زاویه۴۵درجــه و 
بتابــه. ســوژمون  بــه  طــرف  دو  از 

نــور خورشــید رنــگ هــا رو خیلــی 
امــا  میــده  نشــون  تــر  واقعــی 
نــور  تــوی  باشــه  حواســمون  بایــد 
مســتقیم خورشــید عکس نگیریم 
چــون در ایــن صــورت دوربیــن رنــگ 
بــه خوبــی ثبــت  هــای نقاشــی رو 
نمــی کنــه ، روزهــای ابــری میــزان 

نوردهــی کمتــر هســت و میشــه در فضــای بــاز 
عکاســی کــرد.

قاعده یک سوم
عکاســی  تــوی  کــه  قوانینــی  از  یکــی 
ســوم  یــک  قانــون  میشــه،  اســتفاده 

ــا  هســت، بــه ایــن معنــی کــه کادر عکــس رو ب
رســم خطوطــی بــه ۹قســمت تقســیم کنیــم، 
و  داد  انجــام  رو هــم میشــه ذهنــی  کار  ایــن 
هــم بــا فعــال کــردن خطــوط شــبکه بنــدی در 
تنظیمــات دوربیــن گوشــیتون، در نهایــت قــرار 
تقاطــع  نقــاط  روی  نظــر  مــورد  ســوژه   گرفتــن 
ایــن خطــوط، ارتبــاط بهتــری بــا بیننــده فراهــم 

می کنــه.
بک گراند و محیط

بــک گرانــد و محیــط رو میشــه بــا توجــه بــه 
ســلیقه شــخصی و یــا هدفــی از تهیــه عکــس 
میتونــه  گرانــد  بــک  کنیــم.  انتخــاب  داریــم 
خنثی)سفید،مشکی،خاکســتری( هــای  رنــگ 

باشــه تــا اثــر بیشــتر دیــده بشــه،گرفتن عکــس 
در طبیعــت و اســتفاده از ابزارهایــی کــه تــوی 
نقاشــی اســتفاده شــده مثــل قلــم 
مــو یــا مدادرنگــی هــم مــوارد دیگــه 
اســتفاده  میشــه  کــه  هســت  ای 
از  البتــه بهتــره در اســتفاده  کــرد 
ایــن وســایل زیــاده روی نکینــم و 
فضــای عکــس رو شــلوغ نکنیــم.

فوکوس روی یک سوژه
اینکــه  بــرای  دیگــه  روش  یــه 
ــه بــا  ــده بشــه ایــن هســت ک اثرمــون بهتــر دی
یــک کادربنــدی مناســب، دو ســوم  عکــس رو 
مثــل  بگیریــم  نظــر  در  منفــی  فضــای 
اینجــوری  و  بــزرگ  دیــوار  یــک 
تمرکزمــون روی یــک ســوژه 

باشــه.
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زوم نکنیم
بهتــره ســعی کنیــم بــه جــای زوم کــردن روی 
عکــس  میتونــه  کــه  نظرمــون  مــورد  ســوژه ی 
رو تــار و بــی کیفیــت کنــه، بــه ســوژه نزدیــک 

بشــیم و عکــس بگیریــم.
ثابت کردن اثر و دوربین

یــا  قــاب  از  رو  نقاشــی  کــه  بهتــره  ابتــدا  در 
کــردن  ثابــت  بــرای  بکنیــم.  خــارج  شیشــه 
نقاشــی میتونیــم اون رو روی دیــوار یــا یــک میز 
قــرار بدیــم یــا از بــوم بــه عنــوان پایــه اســتفاده 
بکنیــم. دوربیــن یــا گوشــی رو هــم روی ســه 
پایــه نداشــتیم  اگــه ســه  قــرار بدیــم و  پایــه 
میتونیم از وســایل ســاده و در دسترســی مثل 
جعبــه یــا چنــد کتــاب اســتفاده کنیــم. زاویــه 
نقاشــی و دوربیــن بایــد عمــود بــر هــم باشــه و 
خیلــی بهتــر هســت کــه دوربیــن یــا موبایلــروی 
تایمــر باشــه تــا لــرزش کمتــر بشــه و عکســمون 

تــار نشــه.

البته میتونیم به صورت Flat Lay و از باالی 
اثــر عکاســی کنیــم کــه در ایــن صــورت دوربیــن 

رو بــه ســمت پاییــن فیکــس می کنیــم.
دقــت کنیــم کــه فوکــوس رو روی مرکــز تصویر 
یــک  بــا زدن  ایــن کار رو میشــه  قــرار بدیــم، 
ضربــه روی صفحــه گوشــی انجــام داد. بــا ایــن 
کار عــالوه بــر اینکــه تصویــر متمرکــز میشــه، 
میــزان نــوری کــه از نقاشــی بازتــاب میشــه و 
میتونــه کیفیــت نقاشــی رو کــم کنــه، کاهــش 

میدیــم.
عکــس نقاشــی مــا بایــد مثــل خــود نقاشــی 
باشــه، نــه بهتــر و نــه بدتــر، پــس در صــورت 
نیــاز می تونیــم ویرایــش هــم انجــام بدیــم.

و حرف آخر
بهتریــن راه بــرای گرفتــن عکســای خــوب از 
آثارمــون، تمریــن زیــاد هســت و یادمــون باشــه 

کــه هــر کاری بــه تمریــن زیــاد نیــاز داره.
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به نام غزل نغزگوی هنر های ناب
ستایش سزاینده ی نیلوفرین تابناک

کــه  ادوارد هاپــر  نقاشــی هــای  روز هــا  ایــن 
انعکاســی از تصویــر تنهایــی هــای انســان اوایــل 
قــرن بیســتم در شــهرهای مــدرن را نشــان مــی 
دهــد، در شــبکه های مجــازی دســت بــه دســت 
می شــود. گویــی اکنــون همــه مــا در نقاشــی های 
هاپر هســتیم. زنی تنها در ســینمایی متروک، 
مــردی داغدیــده در آپارتمانــی مــدرن، کارگــری 
تنهــا در مغــازه ای کــه مشــتری هــا بــا فاصلــه 
از او کنــار هــم پــای میــز شــام شــان نشســتند. 
اگــر مــا هــم اکنــون واقعــاً در نقاشــی های ادوارد 
هاپــر هســتیم، بحــران تنهایــی در شــرف وقــوع 
اســت. اجتنــاب دســت جمعــی از یکدیگــر کــه 
همگــی بــر ســر آن توافــق داریــم فاجعــه بــار 

نیســت؟
امــا حــاال کــه ناگزیــر بــه پذیــرش اش شــده 
ایــم، بایــد بــه خلوتمــان رجعــت کنیــم  و کنــار 
صــدای افــکار در کنجــی خلــوت چــای نبــات میــل 

کنیــم...
آشــکار  زمانــی  هنــر  شــگرف  انــداز  چشــم 
وقــت  آن  مینگــری.  قلبــت  بــه  کــه  می شــود 
ای  نشســته  نظــاره  بــه  را  جهــان  کــه   هایــی 
درتکاپــوی خلــق یــک رویایــی امــا هوشــیاری آن 

برگــردی. بــه خــود  کــه  زمــان جرقــه میخــورد 
اگــر جهــان دایــره خالــص هــم باشــد بــاز هــم 
مرکــز تالقــی همــه ی شــعاع هــا هنــر اســت. بــه 
وادی هنر های تجسمی که پرسه ای بزنی اسم 

اســاتیدی چــون آیدیــن آغداشــلو موســیقی 
گــوش نــوازی برایــت خواهــد بــود.  زمــان 

بــا خــودش برایمــان چیزهایــی مــی آورد 
کــه میفهمیــم کمتــر از آن چــه فکــر 

ــا هیــچ… میکردیــم میدانیــم تقریب
بیاییــد باهــم از  کمــی نزدیــک تــر ایــن اســتاد  

هنــر نوگــرای ایرانــی را بشناســیم : 
آیدین آغداشــلو، فرزند محمد بیک آغداشــلو 
)حاجــی اوف( و ناهیــد نخجــوان، در ســال ۱۳۱۹ 
ــه  خورشــیدی در محلــه آفخــرای شــهر رشــت ب
دنیــا آمــد. پــدرش از مهاجــران قفقــازی و عضــو 
حــزب مســاوات قفقــاز بــود و خانــدان وی نیــز 
نــام شــهر کوچــک  از  را  خــود  نــام خانوادگــی 
دوبــاره  تصــرف  از  پــس  گرفته انــد.  آغــداش 
ــه دســتور  قفقــاز توســط نیروهــای بلشــویک ب
لنیــن، محمــد بیــک آغداشــلو ناچار شــد شــبانه 
ســوار بــر اســب از رود ارس بگــذرد و بــه ایــران 
پنــاه آورد. او تحصیل کــرده بــود و پــس از ورود 
بــه ایــران بــه اســتخدام در وزارت راه در آمــد. 
از  همگــی  نیــز  آغداشــلو  مــادری  خانــواده 
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خانــدان قاجــار بودنــد. پــدر بــا دیــدن اســتعداد 
وی در نقاشــی  در مدرســه و کاردســتی هایی 
در چشــمانش  برقــی  می کــرد،  درســت  او  کــه 
پدیــدار مــی گشــت. بــه همیــن دلیــل  او را بــرای 
نخســتین بــار پیــش حبیــب محمــدی، معلــم  
نقــاش اهــل رشــت بــرد. بــه گفتــه آغداشــلو، در 
هنــگام دیــدار بــا محمــدی، بهمــن محصــص نیز 
در اتــاق بــود و آن دو بــا هــم مشــغول بــه بحــث 
ســاالمین  جنــگ  دربــارٔه  تابلویــی  زمینــه  در 

ــد.  بودن
اگرچــه پدرفعالیت های مهندســی زیادی کرد، 
اما به دلیل افســردگی ناشــی از از دســت دادن 
دارایی هــا و دوری از زادگاه بــه ناخوشــی مبتــال 
شــد و در ۱۱ ســالگی آیدین )۱۳۳۰ خورشــیدی( 
بر اثر بیماری ســل درگذشــت. آغداشــلو اگرچه 
از پــدر خــود خاطــرات زیــادی در یــاد نــدارد، امــا 
از عالقــه وی بــه شــاهنامه فردوســی، یوگنــی 
کــرده  یــاد  کتاب خوانــی  و  طراحــی،  آنگیــن، 

اســت.
اینجاســت کــه کــه ســنگ هــا مســیر رســیدن 
نــور را بــه درونــت ســد می کننــد حــاال انتخــاب 
بــا توســت کــه ســرگردان در ایــن غــار بچرخــی یــا 
ــه ای ازروشــنایی بشــکافی.  همــت کنــی و روزن
نامالیــم  از دســت  تــر  آیدیــن سرســخت  امــا 

روزگار بــود.
بــه تهــران رفــت و در  پــس همــراه مــادرش 
خانــه خالــه اش ســاکن شــد. در ســال ۱۳۳۲ 
وارد دبیرســتان جــم در محلــه قلهــک شــد و 
در آنجــا بــا عبــاس کیارســتمی و علــی گلســتانه 

همکالســی تلقــی شــدند.
ــد.  ــازرگان بودن ــه آغداشــلو و همســرش ب خال
زمــان  آیدیــن  آن هــا،  بــا  زندگــی  هنــگام  در 
زیــادی را در خلــوت بــه نقاشــی می پرداخــت. 
نقاشــی،  در  وی  اســتعداد شــگرف  دیــدن  بــا 
خالــه اش او را در کالس هــای نقاشــی موســیو 
بازیــل نام نویســی کــرد؛ جایــی کــه آیدیــن در 
بــا  نقاشــی  تکنیــک  بــار  نخســتین  بــرای  آن 
رنــگ و روغــن را فــرا گرفــت. در یــک مهمانــی در 
خانــه خالــه اش، آغداشــلو بــا داریــوش شــایگان 
جــوان آشــنا شــد و شــایگان پــس از تحســین 
هنــرش بــه او توضیحاتــی دربــارٔه هنــر نقاشــی 

آغداشــلو  داد.  دریافتگــرا  نقاشــان  کارهــای  و 
در چهــارده ســالگی نخســتین اثــر نقاشــی اش 
را بــه فــروش رســاند و ســپس در ۱۶ ســالگی 
بــه کار و فراگیــری طراحــی گرافیــک در مؤسســه 
ســیصد  ماهــی  حقــوق  بــا  »آشــنا«  تبلیغاتــی 
بخــش  در  بعــد  چنــدی  و  پرداخــت  تومــان 
تبلیغاتــی روزنامــه اطالعــات مشــغول بــه کار 
شــد. وی نخســتین اثــر هنــری خــود را در ۱۴ 
ســالگی هنگامــی خریــد کــه قطعــه ای از خــط 
نســتعلیق مربــوط بــه دوره فتحعلــی شــاه قاجار 
و نوشــته شــده بــه خــط اســدهللا شــیرازی را 
در مغــازه ای عتیقه فروشــی در تهــران یافــت. 
خریــد آن اثــر بــرای آغداشــلو آغــازی شــد تــا بــه 
گــردآوری کتاب هــا و نســخه های خطــی بپــردازد.

در  شــریک  عنــوان  بــه  او   ،۱۳۵۱ ســال  در 
شــرکت تبلیغاتــی »گام« مشــغول بــه کار شــد. 
آغداشــلو   ،۱۳۵۳ ســال  در  و  بعــد  ســال  دو 
را در  برنامــه تلویزیونــی »شــیوه های دیــدن« 
رادیــو تلویزیــون ملــی ایــران در زمینــه هنرهــای 
تجســمی تهیــه و اجــرا کــرد کــه تــا ســال ۱۳۵۵ 

ادامــه داشــت.
آغداشلو در سال ۱۳۵۴ خورشیدی نخستین 
نمایشــگاه انفــرادی خــود را در انجمــن ایــران 
نقاشــی های  کــرد.  برگــزار  تهــران  آمریــکا در  و 
بــه نمایــش درآمــده اغلــب از اشــیای معلــق، 
رنســانس  بــه  مربــوط  اثــر  چنــد  و  آدمک هــا، 
نخســتین  بعدهــا  کــه  کارهایــی  بودنــد؛ 
نمونه هــای مجموعــه خاطــرات انهــدام شــدند و 
ــا و مــرگ در ذهــن وی  شــکل گیری اندیشــه فن
را بــه خوبــی نمایــش می دادنــد. از ســال ۱۳۵۲ 
زیبــای  هنرهــای  هنرســتان  در  او   ،۱۳۵۷ تــا 
پســران و دانشــکده هنرهــای تزئینــی تهــران بــه 
مجموعــه ای  ســپس  او  می پرداخــت.  آمــوزش 
 – را  خــود  خطــی  نســخه های  و  کتاب هــا  از 
از ســده های  و قطعــه  کتــاب  کــه شــامل ۱۴۰ 
– در  تــا چهاردهــم هجــری می شــدند  چهــارم 
مــوزه نگارســتان بــه نمایــش گذاشــت و همــه 

مجموعــه خــود را بــه آن مــوزه فروخــت.
نخســتین  کوتاهــی  مــدت  بــرای  آغداشــلو 
رئیــس مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران در آغــاز 

بــود. آن  گشــایش 
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در ســال ۱۳۵۶، آغداشــلو بــه عنــوان »مدیــر 
امور فرهنگی و هنری دفتر مخصوص شــهبانو 
فــرح پهلــوی« منصــوب شــد. و بــرای مــدت ۲ 
ســال، مشــاور خریــد آثــار هنــری از ســوی آن 

دفتــر بــود.
و  گشــایش  در   ۱۳۵۵–۵۷ ســال های  در  او 
آبگینــه  عباســی،  رضــا  موزه هــای  انــدازی  راه 
و  تهــران،  در  معاصــر  و هنرهــای  ســفالینه  و 
موزه هــای کرمــان و خرم آبــاد همــکاری داشــت.

پس از انقالب ۱۳۵۷
آغداشــلو  ایــران  اســالمی  انقــالب  از  پــس 
بــرای مدتــی بیــکار بــود ولــی ســال ۱۳۵۸ بــه کار 

آورد. روی  گرافیــک 
عنــوان  بــه  را  خــود  کار  آیدیــن   ،۱۳۵۹ در 
مــدرس در دانشــکده هنــر دانشــگاه الزهــرای 
تهــران آغــاز کــرد و نقاشــی را بــه شــکل وســیع 
پــی گرفــت. امــا پــس از انقــالب فرهنگــی کار 
خــود را از دســت داد. او در ســال های ۱۳۵۸ تــا 
۱۳۶۰، در شــرایط دشــوار مالــی نقاشــی می کــرد 
تدریــس  نقاشــی خصوصــی  کالس هــای  در  و 

می کــرد.
بــه  وی   ،۱۳۶۰ دهــه  آغازیــن  ســال های  در 
تحقیــق و نوشــتن فیلم نامــه بــرای دو فیلــم 
بــرای  ســنتی  کارگاه هــای  و  خــط  تاریخچــه 
پرداخــت  اســالمی  جمهــوری  ســیمای  و  صــدا 
»هنرکــده  آزاد  کارگاه  نقاشــی  کالس هــای  و 
زنــگار« را راه انــدازی کــرد؛ جایــی کــه خــود بــرای 
مدت هــای طوالنــی در آن بــه تدریــس پرداخت. 
کالس هــای درس او همــواره بــا اســتقبال باالیــی 
از نســل  روبــرو بودنــد و هنرمنــدان مطرحــی 
نــوی نقاشــی ایــران در آن هــا آمــوزش دیدنــد. 
در ۱۳۶۲، وی بــه ســاخت مجموعــه »بــه ســوی 
ســیمرغ« دربــارٔه تاریــخ نقاشــی ایــران از آغــاز تــا 
ســده چهاردهــم قمــری در صــدا و ســیما کمــک 

کــرد.
ترتیب دهنــده  و  برگزارکننــده  آغداشــلو 
انقــالب  از  پــس  بســیاری  نمایشــگاه های 
در ایــران بــود کــه اگرچــه هیچ کــدام از آن هــا 
نمایشــگاه اختصاصــی کارهــای او نبودنــد، امــا 
نقــش مهمــی در شناســاندن هنــر معاصر ایران 
بــه مــردم درون کشــور و بیــرون از آن داشــتند. 

نمایشــگاه گردان های  نخســتین  جملــه  از  وی 
مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران در پس از انقالب 
بــود، و نمایشــگاه های هنــری متعــددی از ایــران 
ــه نمایشــگاه  ــرد؛ از جمل ــه کشــورها دیگــر ب را ب
»هنــر ایــران، از گذشــته تــا امــروز« در چیــن، 
»هنــر گذشــته ایــران« در ژاپــن، و نقاشــی های 
معاصــر ایــران بــا زمینــه ســنتی کــه بــه بولونیــای 

ــا فرســتاده شــد. ایتالی
زندگی خصوصی - ازدواج

آغداشــلو ســال ۱۳۵۱ بــا شــهره وزیری تبــار – 
هنرپیشــه تئاتــر و ســینما کــه بــا نــام هنــری 
شــهره آغداشــلو شــناخته شــده – ازدواج کــرد. 
ازدواج آن هــا تــا ســال ۱۳۵۹ پاییــد، تــا آن کــه 
ایــران رفــت.  از  از هــم جــدا شــدند و شــهره 
آیدیــن دوبــاره در ســال ۱۳۶۰ بــا فیــروزه اطهــاری 
از دانشــجویان  کــه  )دانش آموختــه معمــاری( 
خــودش بــود، ازدواج کــرد و صاحــب یــک پســر 

ــارا شــد. ــه نام هــای تکیــن و ت ــر ب و یــک دخت
اکنــون او در تهــران زندگــی می کنــد و بیشــتر 
ایــن  در  شــخصیش  آتلیــه  در  را  خــود  وقــت 
ــد. ایــن آتلیــه محــل کار او  شــهر ســپری می کن
بــر روی نقاشــی ها و پژوهش هــای هنــری وی، 
و نیــز محــل نگهــداری ظــروف و اشــیای قدیمــی 
مربــوط بــه ســده های گذشــته اســت کــه وی در 
کارهــای خــود از آن هــا بهــره می گیــرد. او همــواره 
گــوش می کنــد،  بــه موســیقی  کار  در هنــگام 
ــدون موســیقی اصــالً  ــه گفتــه اش »ب ــه ب چــرا ک

نمی توانــد کار کنــد.«
سبک

در آغــاز ورود بــه دانشــکده هنرهــای زیبــای 
دانشــگاه تهــران، آغداشــلو اســتادانی داشــت 
خــود  ســاز  کــدام  »هــر  وی  گفتــه  بــه  کــه 
باعــث  همه شــان  از  پیــروی  و  می زدنــد  را 
نقاشــی  هنــگام  آن  در  می شــد.«  ســردرگمی 
کنارگذاشــته  و  کهنــه  طبیعت گــرا  و  دقیــق 
نوینــی  هنرهــای  و  می آمــد  شــمار  بــه  شــده 
چــون کوبیســم تشــویق می شــدند. آغداشــلو 
پــی  را  »اســتادکاری«  و  دقیــق  کار  روش  امــا 
گرفــت. بــه گفتــه وی، آشــنایی بــا شــایگان و 
اشــاره او بــه کارهــای ســالوادور دالــی، نقــاش 
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در  تــا  شــد  باعــث  اســپانیایی،  فراواقع گــرای 
کارهــای خــود آنچنــان وفــادار بــه صــورت واقعــی 
و دقیــق اجســام نباشــد و کارهایــش در عیــن 
نزدیکــی بــه صــورت واقع گرایانــه کمال الملکــی، 
دارای فرمــی آزاد باشــند. توانایــی او در نقاشــی 
واقع گرایانه پیشــتر باعث شــده بود تا در ســن 
کتاب هــای  تصویرهــای  نقاشــی  ســالگی،   ۱۷
درســی تاریــخ نوشــته شــده توســط باســتانی 

پاریــزی را بــه او بســپارند.
فضاهــای  کــردن  وارد  بــه  آغداشــلو  عالقــه 
کــردن  نقاشــی  و  خــود  کارهــای  در  ســورئال 
اشــیای معلــق از ســن ۳۰ ســالگی در او آغــاز 
اشــیایی  را  او  کارهــای  دوره،  ایــن  در  شــد. 
بــر  کــه سایه شــان  معلــق تشــکیل می دادنــد 
زمیــن می افتــاد. چنیــن طرح هایــی از اجســام 
ــر زمیــن  ــا ســایه های ب کســان معلــق در فضــا ب
در آغــاز توســط ســاندرو بوتیچلــی کار شــده بــود 
و آشــنایی پیشــین آغداشــلو بــا آثــار ســورئال 
ایــن فضــای کاری  بــه  دالــی نیــز عالقــه اش را 
تدریجــی  نابــودی  از  آغداشــلو  داد.  گســترش 
بوتیچلــی  رنسانســی  نقاشــی های  طبیعــی  و 
ســالگی،   ۳۰ و  می خــورد  فــراوان  افســوس 
آغــازی بــرای وی بــود تــا ایــن انــدوه و افســوس 
او  بــه تصویــر بکشــد.  نابــودی پرتره هــا  بــا  را 
بــه  را  آدمک هایــی  سورئالیســتی  فضایــی  در 
تأثیــر از جورجــو دکــی ریکــو کشــید کــه صــورت 
نداشــتند و بعدهــا بخــش بزرگــی از مجموعــه 
ســال های آتــش و بــرف وی شــدند. بــه گفتــه 
وی، نقاشــی از چنیــن آدمک هــای بی چهــره ای 
بــه او کمــک کــرد تــا ســخن ناخــودآگاه مرمــوز و 
وهم آمیــز را در قالــب نقاشــی بــه زبــان بیــاورد.

در دوره پــس از برگــزاری نمایشــگاه نقاشــی 
آمریــکا،  و  ایــران  انجمــن  در  خــود  انفــرادی 
آغداشــلو بیشــتر بــه نقاشــی از خــود نقاشــی 
می پرداخــت؛ او بــا انتخــاب آثار هنرمندان دوره 
رنســانس و نــگاه بــه نقاشــی آن هــا، بــه ایجــاد 
روایتــی شــخصی از آن کارهــا می پرداخــت. ایــن 
بــه  می تــوان  را  او  پیشــینیان  هنــر  از  تقلیــد 
عالقــه شــخصیش بــه تاریــخ هنــر و بــه ویــژه 
تاریــخ هنــر در دوره رنســانس ایتالیــا مربــوط 
انقــالب  از  پیــش  دوره  در  او  آثــار  دانســت. 

۱۳۵۷، مملــو از گرایــش بــه رنســانس و مکتــب 
فالنــدری اســت.با ایــن حــال بــا گــذر زمــان و 
تغییــر مظاهــر زیبایــی در ذهــن وی، آنچــه کــه 
تغییــر  نیــز  می شــد  نابــود  نقاشــی هایش  در 
ــی –  ــر ایران کــرد؛ چنان کــه پــس از انقــالب، هن
همچــون نگارگــری و خوشنویســی – جــای هنــر 

ایتالیایــی را در کارهــای او گرفــت.
و  مهــم  کارهــای  از  واقع گرایانــه  بازســازی 
مطــرح تاریــخ هنــر بیشــتر ســبک آغداشــلو در 
دوران نوجوانــی و جوانــی را تشــکیل مــی داد. 
او در آغــاز بــه دلیــل دلبســتگی نظــری بــه ایــن 
کارهــا، نــوآوری در آن هــا انجــام نمــی داد؛ ولــی 
در ســال های بعــد و بــا بیشــتر شــدن عالقــه 
همــان  نابــودی،  و  انهــدام  اندیشــه  بــه  وی 
نقاشــی ها بــا فلســفه شــخصی ترکیــب شــدند 
و چهــره نابــود و تاریــک بــه خــود گرفتنــد. در 
جوانــی، آغداشــلو بــه کتاب هــای خطــی عالقــه 
مالــی  توانایــی  کــه  آنجــا  از  و  داشــت  زیــادی 
خریــد کارهــای گرانبهــا را نداشــت، بــه خریــد 
نمی خریــد«؛  کســی  »کــه  می پرداخــت  آنچــه 
کتاب هــای خطــی و نســخه های پــاره و مچالــه 
شــده کــه ســپس بــه ترمیمشــان می پرداخــت. 
مســیر ترمیــم و بازســازی ایــن آثــار کهــن امــا، بــا 
ــار نقاشــی وی رونــد معکــوس  گــذر زمــان در آث
بــه خــود گرفــت و بــه نابــودی و مچالــه کــردن 

دوبــاره آن آثــار رســید.
آغداشــلو اغلــب نقاشــی های خــود را بــا گــواش 
ــه  ــوم می کشــد. او در آغــاز تکنیــک ب ــر روی ب ب
کارگیــری گــواش را بــرای دو مجموعــه خاطــرات 
انهــدام و ســال های آتــش و بــرف و نقاشــی های 
بــرد.  کار  بــه  ســانتی متری   ۷۰ در   ۱۰۰ بــزرگ 
بــرای دهه هــا، بــه کار بــردن گــواش روش مــورد 
عالقــه نقاشــی توســط وی بــوده اســت چــرا کــه 
می بخشــید.  او  بــه  را  نیــاز  مــورد  اســتادکاری 
مجموعه هــای  در  نیــز  آبرنــگ  از  بهره گیــری 
و  ملــک  بــاغ  یادداشــت های  چــون  دیگــری 
اســت.  شــده  دنبــال  بی اهمیــت  منظره هــای 
وی از رنــگ فیــروزه ای مالیــم در کارهــای خــود 
بــرای ایجــاد حــس آرامــش در فضــای غمگیــن 
نقاشــی ها بهــره می گیــرد. کارهایــی چــون مــرگ 
ویکتوریــا )۱۹۸۰( و طوفــان شــن )۱۹۸۰(، کــه 
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هــر دو در انــدک زمانــی پــس از انقــالب کشــیده 
شــده اند، بــا چنیــن رنگــی تزئیــن شــده اند.

ســاله،   ۸ جنــگ  و   ۱۳۵۷ انقــالب  از  پــس 
از  از  تأثیــر  بــا  آغداشــلو  کارهــای  بیشــتر 
نمــاد کلبه هــا و مناظــر  ویرانی هــای جنــگ در 
ســبز  چوبــی  پوســیده  پنجره هــای  متــروک، 
رنــگ بــا شیشــه های شکســته، درهــای کهنــه 
بــا قفل هــای زنگاربســته، و تصویــر تیغه هــای 
مرگبــار کــه نشــانی از موشــک های فرودآمــده 
بــر شــهرها بــود پدیــدار شــد. او کارهــای دوران 
جنــگ خــود را تک چهره نقــاش در ۴۸ ســالگی و 
شــفاعت فرشــتگان نامید که بیانگر افســردگی 
و ناآرامی هــای ناشــی از ویرانــی جنــگ و اعتراض 

ــود. ب
دقیقــی  بازســازی های  وی،  مینیاتورهــای 
ســده های  در  ایرانــی  نامــدار  مینیاتورهــای  از 

هســتند. پیشــین 
کارها: نقاشی

در  آغداشــلو  خورشــیدی،   ۱۳۹۳ ســال  تــا 
ایــران تنهــا یــک نمایشــگاه تکــی بــر پــا کــرده 
بــود. نمایشــگاه ۱۳۹۳ در آبــان مــاه آن ســال 
و  کــرد  کار  بــه  آغــاز  تهــران  در  اثــر  گالــری  در 
بــا اســتقبال بی ماننــد مــردم مواجــه شــد تــا 
آنجــا کــه پلیــس مجبــور بــه مداخلــه در صــف 
تنهــا  آن،  از  پیــش  شــد.  بازدیدکننــدگان 
نمایشــگاه انفرادی آغداشــلو در ســال ۱۳۵۴ در 
ــکا برگــزار شــده  ــران و آمری انجمــن فرهنگــی ای
بــود. آغداشــلو علـّـت برگــزار نکــردن نمایشــگاه 
از ســوی خــود را عــدم دســت یافتــن بــه کشــف 
و شــهود تــازه از ســوی خــود دانســته اســت؛ 
چــرا کــه او بــر ایــن بــاور اســت کــه نمایشــگاه 
هنــری »هنگامــی بایــد برپــا شــود کــه هنرمنــد 
مــردم را بــرای دیــدن کشــف تــازه اش دعــوت 

می کنــد.«
نقاشــی  مجموعه هــای  مهم تریــن  جملــه  از 
آغداشــلو، مجموعــه خاطــرات انهــدام اســت کــه 
از جملــه ماندگارتریــن مجموعــه آثــار هنــری در 
تاریــخ معاصــر ایــران شــناخته می شــود. آغــاز 
کار آغداشــلو بــر روی ایــن مجموعــه بــه ســال 
۱۳۵۴ بــاز می گــردد و تــا اکنــون نیــز ادامــه دارد. 
او در جوانــی و هنگامــی کــه خوشنویســی های 

کهــن را خریــداری و مرمــت می کــرد، آغــاز بــه کار 
بــر روی خاطــرات انهــدام کــرد. در ســال ۱۳۹۲، 
گزیــده ای از نقاشــی های ایــن مجموعــه از وی 
در نمایشــگاهی در دبــی بــه نمایــش درآمدنــد. 
نیــز دیگــر  بــرف  و  آتــش  مجموعــه ســال های 
مجموعــه مهــم آغداشــلو بــه شــمار مــی رود کــه 
 ۱۳۵۶–۱۳۵۵ ســال های  در  را  آن  بــر  کار  وی 
شــامل  مجموعــه  ایــن  نمونه هــای  کــرد.  آغــاز 
از  الهام پذیرفتــه  کلــه چوبــی  بــا  انســان هایی 
ظاهــر  بــه  کــه  می شــوند  ریکــو  دکــی  جورجــو 
موقعیتــی بــاال و اســتثنایی دارنــد، امــا اغلــب 
در پــس زمینــه ای ســرد و برفــی قــرار گرفته انــد 
و از واقعیت هــای پیرامــون خــود آگاه نیســتند

عمــده  کــه  آغداشــلو  نقّاشــی های  مجموعــه 
جــای  ایــن مجموعه هــا  از  یکــی  در  کارهایــش 

قرارنــد: ایــن  از  می گیــرد 
خاطرات انهدام	 
سال های آتش و برف	 
فاجعه آخرالزمان	 
معما	 
شفاعت فرشتگان	 
یادداشت های باغ ملک	 

هنرهــای  مــوزه  در  آغداشــلو  نقّاشــی های 
مجموعه هــای  برخــی  در  و  تهــران  معاصــر 

می شــوند. نگاهــداری  خصوصــی 
او چنــد نقّاشــی نیــز بــرای چنــد جلــد کتــاب 
دیباچــه  عیّارنامــه،  ماننــد  بیضایــی  بهــرام  از 
شــرزین  شــیخ  طومــار  و  شــاهنامه  نویــن 

. ســت ه ا کشید
گرافیک

بــرای  آغداشــلو  گرافیکــی  پوســترهای 
برگیــر  فیلم هــادر  و  کتاب هــا،  نمایشــگاه ها، 

اســت: زیــر  مــوارد 
شــبانه )۱۳۸۳(؛ بــه کارگردانــی امیــد بنکــدار و 

کیــوان علیمحمــدی – طراحــی صحنــه و لبــاس
احمدرضــا  کارگردانــی  بــه  )۱۳۷۲(؛  هبــوط 

پوســتر طراحــی   – معتمــدی 
بــه  )۱۳۶۴(؛  نــوروز  میــرزا  کفش هــای 
نویســندگی  و  متوســالنی  محمــد  کارگردانــی 

پوســتر طراحــی   – فرهنــگ  داریــوش 
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کارگردانــی  بــه  )۱۳۶۱(؛  واشــینگتن  حاجــی 
پوســتر طراحــی   – حاتمــی  علــی 

نوشته ها
هنرهــای  بــارٔه  در  آغداشــلو  نوشــته های 
جهــان  و  ایــران  گذشــته  و  معاصــر  تجســمی 
ایرانــی،  کهــن  هنــر  ماننــد  زمینه هایــی  در 
کاشــیکاری،  ســفالگری،  نقاشــی،  مینیاتــور، 
و نقــد فیلــم بوده انــد. او از جملــه هــواداران 
اســت.  خوشنویســی  و  ایرانی–اســالمی  هنــر 
قدیمــی  هنرمنــدان  تــا  کرده اســت  تــالش  او 
ماننــد میــرزا رضــا کلهــر، آقــا لطفعلــی شــیرازی، 
و خوشنویســان و نگارگــران ســدهای ۱۲ و ۱۳ 

بــار بشناســاند. بــه دیگــر  را  قمــری 
از  ســفرنامه هایی  همچنیــن  آغداشــلو 
در  نیویــورک  و  ســوئیس  بــه  مســافرتهایش 

نوشته اســت. آمریــکا، 
کتاب شناسی

از جملــه کتاب هــای آغداشــلو می تــوان این هــا 
را نــام بــرد:

از خوشــی ها و حســرت ها- برگزیــده مقاله هــا 
۱۳۵۳–۱۳۷۰، انتشــارات کتــاب آبــان

دربــارٔه   — شــیرازی  صورتگــر  لطفعلــی  آقــا 
قاجــار. دوران  نقــاش  شــیرازی،  لطفعلــی 

ســال های آتــش و بــرف — کارهــای مربــوط بــه 
مجموعــه ای بــا همیــن نــام، انتشــارات کتــاب 

آبــان
از پیــدا و پنهــان — گفتگویــی بلنــد بــا اصغــر 

عبداللهــی و محمــد عبــدی
برگزیــده  دیگــر  گفتگوهــای  و  گفتارهــا 
مقاله هــا و گفتگوهــا، ۱۳۷۸–۱۳۸۱، انتشــارات 

آبــان کتــاب 
آســمانی و زمینــی- نگاهــی بــه خوشنویســی 
ایرانــی از آغــاز تاکنــون، گفتگــوی بلنــد بــا قاســم 

هاشــمی نژاد، انتشــارات کتــاب آبــان
— مجموعــه مقــاالت وی در  ایــن دو حــرف 
زمینه هــا و زمان هــای گوناگــون در مجله هــا و 

روزنامه هــا.
از دور و نزدیــک- ۴۵ مقالــه و گفتگــو دربــارٔه 
ســینما، ۱۳۵۳–۱۳۹۰، انتشــارات کتــاب آبــان

— مجموعــه کارهــای ســنتی و  نیمــه دیگــر 

از  نمونه هایــی  شــامل  آغداشــلو  مرمت گــری 
مــوزه رضــا عباســی. کارهــای وی در 

تــا   ۱۳۵۳ از  مقــاالت  مجموعــه  آخــر-  حــرف 
آبــان کتــاب  انتشــارات   ،۱۳۹۳

افتخارات
آیدیــن آغداشــلو، در مراســمی کــه روز ســه 
شــنبه ۲۲ دی مــاه ۱۳۹۴ در ســفارت فرانســه 
در ایران برگزار شــد نشــان هنر و ادب شــوالیه 

فرانســه را دریافــت کــرد.
اگــر میخواهیــد اســتاد را بــه روایــت اســتاد 
بشــنوید  پادکســت شــماره یکــم  ارتــه باکــس 
آنجــا  بــود.  برایتــان خواهــد  پیشــنهاد خوبــی 
جوانــی  و  کودکــی  دوران  از  آغداشــلو  آیدیــن 
خــود برایمــان صحبــت مــی کنــد. برای مشــاهده 
گفتگــوی تصویــری مــی توانیــد بــه ســایت آرتــه 

باکــس )artebox.ir( مراجعــه کنیــد.
بــی شــک ایــن فرخنــده اســتاد بــزرگ الگــوی 
شایســته ای بــرای نوهنرجویــان عرصه هنرهای 
تجســمی و ســایر حــوزه هــا خواهنــد بود.چــرا 
کــه ایــن ســوابق درخشــان و چشــمگیر بــدون 
اغمــاض اراده ی پوالدیــن غلبــه بــر چــرخ گــردون 

را طلــب می کنــد.
بــرای کشــف تمــام جهــان شــاید نیــاز نیســت 
وصــل  جایــی  جهــان  شــوی  جهانگــرد  لزومــا 
آســمان رویاهــای توســت تنــگ در آغوشــش 
بکش و در ســایه وش شــوریدگی ســبک ســری 

ات شــرقی شــو 
اینجاست که شهر بزرگ  تو بنا میشود...

منابع: 
سایت تابناک

دانشنامه آزاد ویکی پدیا
سایت برترین ها
سایت آرته باکس
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هنر 
کــی اولیــن بــار تونســته ایــن کلمــه رو بــرای 
توصیــف یــه دنیــا شــور و احســاس و اســتعداد 
انتخــاب کنــه؟ مگــه میشــه یــه دنیــا عشــق و 
عالقــه رو تنهــا تــو ســه حــرف خالصــه کــرد ؟ 
چقــدر واژه هــا  و کلمــات بــرای بیان احساســات 

ــد. ــی اعتبارن کوچیــک و ب
از  می خوایــم  تــا  کــه  نیســت  خــود  بــی 
احساســات عمیقمــون حــرف بزنیــم، نفســمون 
بنــد میــاد و ســکوت می کنیــم! شــاید واژه هــا 
از عهــده بیــان واقعیــت بــر نمیــان. کــدوم واژه 
می تونــه اون حــس قشــنگی کــه بعــد از خیــس 
شــدن زیــر اولیــن بــارون بهــاری داشــتیم رو 
توصیــف کنــه؟ نــگاه پرمهــر مــادر، پشــت کــدوم 
کلمه هــا میتونــه قایــم بشــه؟ مگــه اون لبخنــد 
شــیرینی کــه بعــد از بــرآورده شــدن قشــنگ 
تریــن آرزو، رو لبامــون نشســته، قابــل وصفــه ؟

اصــال اگــه میشــد دربــاره ش حــرف زد کــه دیگه 
دلیلــی بــرای نقاشــی کــردن نبود !!!

یــه  کــه  همیــن   ! همیــن  یعنــی  نقاشــی 
احساســات   رنــگ  بــه  اونــو  و   بــرداری  قلمــو 
آغشــته کنــی. بــه هیــچ صدایــی گــوش نکــن، 

!! هیسسســس 
فقــط بــه صــدای قلبــت گــوش 

دســتات  بــذار  کن...حــاال 
معجــزه کنــن. معجزه ای 
کــه همــه رو بــه عشــق 
 !! می کنــه  مبتــال 
بــه  کــه  معجــزه ای 
فرصتــو  ایــن  دیگــران 
ــو  ــا احســاس ت میــده ت

احســاس  رو، 
. کنــن

مواظب رنگ احساساتت باش. 
ایــن  الی  بــه  ال  وقــت  یــه  بــاش  مواظــب 
شــلوغی ها و روز مرگی هــا  رنــگ پریــده نشــده 
باشــن. اصــال گاهــی اوقــات الزمــه  از هیاهــو و 
همهمــه ی مــردم شــهر دور شــی. دســت خودتــو 
بگیــری و بــه یــه گوشــه ی دنــج ببــری ... یــه 
از   رو  روزمرگــی  غبــار  و  گــرد  و  بــرداری  قلمــو 
ــو نقاشــی کنــی و  ــاک کنــی. رویاهات زندگیــت پ

بعدشــم روشــون رنــگ واقعیــت بپاشــی .
شــاید اینطــوری بشــه، زندگــی رو بــا همــه ی 

گرفــت. ســاده  پیچیدگی هــاش، 
گاهــی اوقــات تمــام دنیــای تــو بــه انــدازه ی 
یــه بــوم نقاشــی میشــه. انتخــاب بــا خودتــه؛ 
می تونــی یــه نردبــون بکشــی تــا خــود خــدا ، 
می تونــی یــه دریــا بکشــی و ســاعت هــا تــوش 
غــرق شــی، می تونــی پروانه هــا ، قاصدک هــا، 
بــه  نقاشــیت  شــاپرک ها و پرنده هــا رو هــم 
اضافــه کنــی!  بعضــی وقتــا ، خــود ســتاره ها 
بهــت چشــمک میزنــن کــه بــه بــوم نقاشــیت 

راهشــون بــدی ...
می تونــی گالی سوســن و یــاس و بابونــه رو 
نقاشــی کنــی و تــو هواشــون نفــس بکشــی. 

پســر  یــا  دختــر  همــون  مثــل  وقتــا  بعضــی 
کوچولــوی هفــده ،هجــده ســال پیــش میشــی 
کــه غــرق بادبــادک بازیــه و یهــو بــه خــودش 
میــاد و می بینــه گــم شــده ،ممکنــه تــو دنیــای 

نقاشــیات گــم بشــی؛
پیــدا  خودتــو  تــازه  هــم  وقتــا  بعضــی   

! . . میکنــی.
خالصــه شــو بگــم، می تونــی تــو نقاشــی 

هــات زندگــی کنــی.....
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فیلــم چشــم بــزرگ هــا دربــاره نقاشــی بــه نــام 
مــارگارت کیــن است.داســتان فیلــم از صحنــه 
اغــاز مــی شــود. مــارگارت  تــرک خانــه توســط 

مــارگارت بــه همــراه دختــرش جیــن در ســال 
۱۹۵۶ همســر ســرکوبگرش را تــرک مــی کنــد و 
بــه شــهر سانفرانسیســکو نقــل مــکان مــی کند.

مــارگارت تصویــر کــودکان غمگینــی را مــی کشــد 
کــه چشمانشــان از حــد عــادی بزرگترند.بعــد از 
نقــل مــکان بــه سانسفرانسیســکو بــا شــخصی 
بــه نــام والتــر کیــن اشــنا مــی شــود و بــا او وارد 

رابطــه مــی شــود.والتر خــود را شــخصی معرفــی 
مــی کنــد کــه در مدرســه هنــر پاریــس درس 
خوانــده و مســلط بــه نقاشــی کشــیدن اســت.

در طــول زندگــی در سانسفرانسیســکو هســر 
دختــرش  گرفتــن حضانــت  بــا  را  او  ســابقش 
تهدیــد مــی کنــد و مــارگارت طــی یــک حرکــت 
والتــر  تــا  مــی کنــد  ازدواج  والتــر  بــا  عجوالنــه 
کــه  گــذرد  نمــی  باشــد.مدتی  او  بــرای  پناهــی 
نقاشــی هــای مــارگارت بــه شــدت پرطرفــدار مــی 
شــوند و افراد زیادی ان ها را میخرند.والتر اما 
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بــه مــارگارت اجــازه نمــی دهــد کــه خــود را نقــاش 
ایــن اثــار معرفــی کنــد و بــه مــارگارت مــی گویــد 
اگــر مــردم بداننــد ایــن نقاشــی هــا کار یــک زن 
اســت دیگــر طرفــداری نخواهنــد داشــت و از 
مــارگارت مــی خواهــد زیــر تمــام نقاشــی هــای 
شــود. حــک  کیــن  والتــر  اســم  بــزرگ  چشــم 

مــارگارت نیــز بــا اکــراه قبــول مــی کند.فــروش 
نقاشــی هــای چشــم بــزرگ انقــدر رونــق مــی 
یابــد کــه حتــی افــراد از خــارج نیــز بــرای خریــدن 
ان هــا و مالقــات بــا نقــاش ایــن اثــار بــه امریــکا 
ســفر مــی کنند.والتــر در تمــام ایــن مالقــات هــا 
هرگــز بــه مــارگارت اجــازه نمــی دهــد کــه خــود 
را بعنــوان صاحــب اثــر اصلــی معرفــی کند.بــه 
مــدت ۱۰ ســال ایــن دروغ در جامعــه جهانــی 
ادامــه داشــت و حتــی در تمــام ایــن مــدت جین 
دختــر مــارگارت نیــز از ایــن قضیــه بــی خبــر بــود 
و فکــر مــی کــرد والتــر همــه نقاشــی هــا را مــی 
کشــد زیــرا والتــر بــرای مــارگارت اتــاق اختصاصی 
تعییــن کــرده بــود و هیــچ کــس بــه جــز مــارگارت 
و خــودش حــق ورود نداشــتند.یک روز جیــن 
کلیــد اتــاق را پیــدا مــی کنــد و از قضیــه مطلــع 
مــی شــود و از مــادرش بــه شــدت عصبانــی مــی 
شــود.در ایــن میــان مــارگارت اتفاقــی متوجــه 
مــی شــود کــه والتــر نــه تنهــا بــه پاریــس نرفتــه 
اســت بلکــه حتــی نقــاش هــم نیســت و از ابتدا 
بــه او دروغ گفتــه اســت و اســمی کــه در زیــر 
نقاشــی های دوران مدرســه او ثبت شــده اســم 
شــخص دیگری اســت و والتر اســم او را با رنگ 
محــو کــرده و اســم خــودش را روی ان نوشــته 
اســت.بعد از اشــکار شــدن ایــن موضــوع میانــه 
ــه شــدت ســرد مــی شــود. ــر ب ــارگارت بــا والت م

بعــد از ان کــه یکــی از اثــار مــارگارت در یــک 
نمایشــگاه توســط یــک منتقــد شــدیدا نقــد مــی 
شــود والتــر شــدیدا بــا مــارگارت دعــوا مــی کنــد و 
حتــی قصــد ســوزاندن او و دختــرش را مــی کنــد 
زیــرا معتقــد بــود مــارگارت عمــدا  نقاشــی را بــه 
نحــوی کشــیده کــه والتــر را ســرافکنده کنــد.

مارگارت و دخترش برای بار دوم فرار می کنند 
امــا ایــن بــار بــه هاوایــی. در هاوایــی مــارگارت بــا 
گروهــی از مبلغــان دیــن مســیح اشــنا مــی شــود 
کــه بــه او کتــاب انجیــل را مــی دهنــد. مــارگارت 

بــا خوانــدن ایــه هایــی از انجیــل دربــاره دروغ 
گویــی و راســت گویــی تصمیــم مــی گیــرد کــه 
بعــد از ســال هــا بــه ایــن دروغ بزرگ پایان دهد 
و بــا روزنامــه نــگاری مصاحبــه مــی کنــد و تمــام 
داســتان را فــاش مــی کنــد.در نهایــت مــارگارت 
از والتــر بــه دادگاه فــدرال شــکایت مــی کنــد. در 
دادگاه وکالی والتــر او را تــرک مــی کننــد زیــرا ان 
هــا نیــز متوجــه شــدند کــه والتــر دروغگوســت.

ســرانجام قاضــی بــرای مشــخص شــدن نقــاش 
واقعــی دســتور مــی دهــد بــه والتــر و مــارگارت 
بــوم و وســایل نقاشــی بدهنــد و هــر کــس کــه 
در مــدت یــک ســاعت بتوانــد نقاشــی از بچــه 
هــای چشــم بــزگ بکشــد نقــاش واقعــی اســت. 
مــارگارت در ۵۳ دقیقــه یــک دختــر چشــم بــزگ 
مــی کشــد در حالــی کــه بــوم والتــر همچنــان 
خالــی اســت و مــارگارت بعنــوان برنــده دادگاه 
و نقــاش اصلــی معرفــی شــد.والتر حتــی بعــد 
از پایــان دادگاه نیــز شکســت را نپذیرفــت و تــا 
لحظــه مرگش)ســال ۲۰۰۰( معتقــد بــود نقــاش 
واقعــی او اســت. مــارگارت امــا بعــد از طــالق از 
والتــر بــا شــخص دیگــری ازدواج کــرده اســت 
و در امریــکا زندگــی مــی کنــد ۹۳ ســال دارد و 
هنــوز هــم نقاشــی مــی کشــد.وقتی از مــارگارت 
پرســیدند چــرا چشــم هــای شــخصیت هایــش 
ــزرگ هســتند گفت:چشــم هــا پنجــره  انقــدر ب
ای بــه روح مــا هســتند مــن بــه کمــک چشــم هــا 

روح را نقاشــی مــی کنــم..
درام  ســبک  بــه   ۲۰۱۴ ســال  در  فیلــم  ایــن 
توســط تیــم برتــون ســاخته شــد.بازیگر نقــش 
والتــر  نقــش  بازگــر  و  ادامــز  ایمــی  مــارگارت 
دزدی  روایتگــر  و  اســت  والتــس  کریســتف 

اســت. هنــری 
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ایــن کتــاب از کتــاب هایــی بــود کــه در تمــام 
لحظــات مطالعــه اش با عالقه و بدون احســاس 
خســتگی می خوانــدم. پیوســتگی داســتان از 
ابتــدا تــا انتهــا حفــظ شــده بــود. نویســنده از 
ابتــدای کتــاب ســعی می کنــد مــا را بــا فضــای 
سیاســی زمــان خــود آشــنا کنــد ، امــا ایــن کتــاب 
هرچــه  و  نیســت  سیاســی  کامــال  رمــان  یــک 
جلوتــر مــی رویــم جذابیــت داســتان بیشــتر 

مــی شــود.
موضوع کتاب چشمهایش:

ثروتمنــد،  خانــواده  از  دختــری   ، فرنگیــس 
بــه پیشــنهاد پــدرش ، نقاشــی هایــش را نــزد 
 ) زمــان  آن  معــروف  نقــاش   ( مــاکان  اســتاد 
می بــرد تــا نــزد او آمــوزش نقاشــی ببینــد. امــا 
اســتاد از کارهــای فرنگیــس نــه تعریــف می کــرد 
و نــه ایــرادی می گرفــت بلکــه بــه ســردی بــا او 
زندگــی  در  اســتاد  رفتــار  ایــن  می کــرد.  رفتــار 
فرنگیــس تاثیــر زیــادی داشــت و او را نســبت 
بــه نقاشــی کشــیدن بی میــل کــرد. پــس از آن 
بــرای یادگیــری  فرنگیــس تصمیــم مــی گیــرد 
نقاشــی بــه فرنــگ بــرود. بعــد از چندیــن ســال 
وقتــی کــه فرنگیــس بــه ایــران برمی گــردد بــه 
اســتاد  کــه  سیاســی  فعالیت هــای  واســطه 

مــاکان درگیــرش بــود یکدیگــر را می بیننــد. در 
واقــع فرنگیــس بــرای دیــدن اســتاد ، خــود را 
بــه خطــر می انــدازد و وارد جریان هــای سیاســی 
بــود.  اســتاد  عاشــق  فرنگیــس  شــود.  مــی 
ســرانجام مــاکان تبعیــد مــی شــود و در تبعیــد 
بــه طــرز مشــکوکی از دنیــا مــی رود. او آخریــن 
در  را  چشــم هایش«  تابلــوی   « خــود  تابلــوی 
تبعیــد می کشــد کــه متعلــق بــه چشــمان یــک 
زن اســت. پــس از ایــن ماجــرا ناظــم مدرســه 
نقاشــی اســتاد مــاکان ، بــه دنبــال صاحــب ایــن 

چشــم ها مــی گــردد.... 
در بخشی از کتاب می خوانیم : 

ناظــم : وارد تــاالر مــوزه شــدم. چــراغ روشــن 
ســراغ  خــود  در  هرگــز  کــه  ولعــی  بــا  بــود. 
 » چشــم هایش   « پــردٔه  طــرف  بــه  نداشــتم 
رفتــم. گویــی بــرای نخســتین بــار بــا ایــن پــرده 
رو بــه رو شــده ام ، گویــی ســال هــا شــرح آن را 
شــنیده و کپــی هایــی از آن دیــده ، ولــی خــود 
آن را هرگــز بــه چشــم ندیــده ام ، گویــی از نــو ، 
جــوان شــدم. چشــم ها دیگــر بــرای مــن معنــی 
داشــت. چشــم ها ارادٔه مــرا هــم ســلب کــرد. 
ــه آن هــا خیــره شــدم ، تمــام  چنــد دقیقــه ای ب
فاجعــه زندگــی اســتاد در نظــرم جــان گرفــت.

چشمهایش 
نویسنده : بزرگ علوی 

سال انتشار: 1330
تعداد صفحات : 270

چشمهایش 
نویسنده : بزرگ علوی 

سال انتشار: 1330
تعداد صفحات : 270
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اگــر فکــر کــرده ایــد کــه امــروز  قــرار اســت 
روشــی را یــاد بدهــم تــا بــا آن بتونیــد یــک روح 
واقعــی را ببینیــد ، بایــد بگویــم کــه درســت 
حــدس زدید.امــروز قراراســت روشــی را معرفــی 
کنــم کــه بشــود بــا آن یــک روح آشــنا را دیــد، 
میپرســید روح چــه کســی؟خب معلــوم اســت  

دیگــر روح خودتــان!
چــه  مقالــه  ایــن  کــه  کردیــد  تعجــب  اگــر   
اصــال  کــه  بگویــم  بایــد  بــا هنــردارد،  ارتباطــی 

استواراســت! هنــر  چیزبرپایــه  همــه 
همــه ی مــا حداقــل یــک بــار راجــع بــه هنــرو 
اثــر آن بــر ســالمت وروان ،شــنیده یــا خوانــده 
ایــم وبــاز هــم همگــی مــا حداقــل یــک بارمــورد 

ــم. ــه ای نقــد خانــواده واســاتید قرارگرفت
نقدهایــی از ایــن قبیل:چقــدر زیبــا صفحــه را 

طراحــی و رنــگ کــرده ای!
چرا اینقدر رنگهای تیره به کار برده ای؟

چرااینقــدر طرحهایــت درهــم برهــم و آشــفته 
اســت؟

و الی آخر...
علمــی  دیدگاهــی  حرفهــا  ایــن  پــس  در  امــا 
وجــود داردکــه اگــر فــردی تخصــص الزم را در 
خوبــی  بــه  باشــد،میتواند  داشــته  زمینــه  آن 
نقــاط تاریــک و روشــن وجــود مــا را از روی آن 
تشــخیص دهــد. واینجاســت کــه آثــار مــا آیینــه 
روح مــا شــده و ناگفتــه هــای بســیاری را نقــل 

میکننــد.
تــا اینجــا بازتــاب ســالمت روان برآثارهنــری 
را توضیــح دادم امــا همانطورکــه میدانیــد آثــار 
ماهــم بــر ســالمت روان مــا اثــر دارنــد. بــرای 
مثــال انجــام کارهــای هنــری بــا کاهش اســترس 
و اضطــراب ،باعــث افزایــش نشــاط و شــادابی و 

تقویــت تمرکــز میشــود.

همــه ی اینهــا را گفتــم تــا مقدمــه ای شــود بــر 
موضــوع ایــن شــماره یعنــی هنــر درمانــی.

 
 

از هنــر و روانشناســی  ایــن رشــته تلفیقــی 
اســت کــه در آن ازهــر دو موضــوع یــاد شــده 
یعنــی اثــر هنــر بــرروح و اثــر روح بــر هنــر،در 
افــراد  روانــی  وضعیــت  و  خلقیــات  بهبــود 

میشــود. اســتفاده 
هنردرمانــی  انجمــن  تعریــف  طبــق 
حرفــه  از  اســت  عبــارت  آمریکا؛عپهنردرمانــی 
ای مربــوط بــه ســالمت روان کــه ازفرایندهــای 
بهزیســتی  و  ســالمت  بــرای  هنــری  خالقانــه 
جســمی و روانــی و هیجانــی افــراد در همــه رده 
هــای ســنی اســتفاده کــرده و ســعی در بهبــود و 

دارد. آنهــا  ارتقــاء 
ایــن طــب بــر ایــن بــاور تکیــه دارد کــه خــود 
بیانگــری هنــری، بــه حــل تعــارض و مشــکالت 
،تنظیــم  ارتباطــی  مهارتهــای  تقویــت   ،
بســیاری  و...کمــک  اســترس  رفتار،کاهــش 
،بهبــود  اثــر  ایــن  بخــش  بهتریــن  و  میکنــد 
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خالقیــت  کمــک  بــا  روان  ســالمت  بخشــیدن 
اســت چــون بــه افــراد کمــک میکنــد بــدون نیــاز 
بــه کلمــات ، خــود را ابرازکننــد زیــرا در همــان 
ــر  ــا انجــام دادن هن حــال کــه مراجعــه کننــده ب
مــورد عالقــه اش،آرامــش مــی یابــد ؛هنــر درمــان 
گــر هــم بــا تحلیــل و بررســی آثار وی و همچنین 
پرســش از بیمــار راجــع بــه هنــر نظــرش نســبت 
گســترده  ،دیــدی  کــرده  خلــق  کــه  اثــری  بــه 
نســبت بــه وضــع روانــی فــرد بــه او میدهــد کــه 

در بهبــود بیمــار بســیار موثــر اســت.
اثــر بخشــی ایــن علــم ناشــی از آن اســت کــه 
تحــول  دارای  مفهومــی  انســان  مغــز  در  هنــر 
اســت و همــه هنرها،بــه ویــژه انــواع دیــداری 
طراحی؛بــا  و  ســازی  ،مجســمه  نقاشــی  مثــل 
رشــد و تحــول هوشــی پیــش میــرود و بــا تحــول 

تفکــر شــکل میگیرنــد.

دارد  متعــددی  هــای  شــاخه  هنردرمانــی   
نقاشــی  آنهــا  پرکاربردتریــن  کــه  هرچنــد  و 
درمانــی و نمایــش درمانــی اســت ،امــا بســته 
زغــال  بــا  کار  میتــوان  متقاضــی  تقاضــای  بــه 
و  درمانــی  ،مدادرنگی،سفالگری،موســیقی 
مواردمشــابه را هــم دنبــال کــرد زیــرا در نهایــت 
هــدف بهبــود روابــط فــردی و بیــن فــردی در 

اســت. افــراد 
امــا آنچــه کــه ایــن طیــف را جالبترمیکنــد ،این 
اســت کــه بــه کاربــردن طنزهــای مشــخص در 
اشــعار و ایهــام وکنایــه ها،وهمچنیــن معمــاری 
هــای مفهومــی هــم در ایــن طبقــه بنــدی قــرار 
دارنــد کــه ایــن ویژگــی بــه کــرات در معمــاری 
هــای ایرانــی و اشــعار قدیمــی ایــران بــه چشــم      
یــا  معمــار  هــم  مــوارد  ایــن  در  زیــرا  میخــورد 

شــاعر ســعی در بیــان احساســات درونــی خــود 
ــا اشــعار داشــته! ــب بناهــا و ی در قال

علــت وســیع الطیــف بــودن هنردرمانــی ایــن 
هنر،اساســیترین  غیرکالمــی  که”وجــه  اســت 
ایــن  ناخــودآگاه اســت و  نفــوذ آن در  ویژگــی 
علــم مســائلی را در بیمــاران پــی میگیــرد کــه 
در کالم کمتــر فرصــت بــروز آن وجــود دارد.و 
ایــن ویژگــی کلیــدی بــه قلــب مشــکالت نهانــی 
بیمــاران اســت. مشــکالتی کــه آنهــا از گفتــن 
میترســند. آن  بیــان  از  یــا  و  شــان معذورنــد 

بیمــاران در ایــن روش بــا خلــق یــک اثــر جدیــد، 
نمایــش  بــه  آن  در  را  احساساتشــان  تمــام 
میگذارنــد و بــرای همیــن اســت کــه ایــن علــم 

محــدود بــه هنــر خاصــی نیســت”.
”به نقل از دکترعلی زاده محمدی ”

تاریخچه:
نخســتین پایــه گــذار هنــر درمانــی نامبــرگ 
اســت .او کــه بــا اینــده هــای یونــگ و فرویــد 
روان  رویکــرد  بــا  را  درمانــی  بود.هنــر  آشــنا 
تحلیلــی مطــرح کــرد.در کل همــه رویدادهــای 
بالینی-فرافکنــی بــر اســاس نظریــه روان کاری 
رویاهــا،  بــود  معتقــد  او  .زیــرا  اســت  فرویــد 
تصاویرامیــال تغییــر شــکل یافتــه انــد کــه بــا 

میشــوند.  هنرنمایــان 
 

کارهــای یونــگ  امــا بــر گســترش هنردرمانــی 
دوره  یــک  هــم  خــودش  داشــت،زیرا  تاکیــد 
ــرای تســکین  ــود و ب طوالنــی دچــار افســردگی ب
خــود هــرروز بــه ســاحل رفتــه و بــا گِل و آب و 
ســنگریزه شــکل هــای خــالق میســاخت و بیــن 
ــود  خــودش و تصاویروچیزهایــی کــه ســاخته ب
گفتوگویــی را شــکل داده و مســائل درونــی اش 
را آشــکار وبازنمایــی میکــرد و هــر وقــت هــم 
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کــه بــه بحرانهــای شــخصی دچــار میشــد ، بــرای 
ــه  ــی خــود ،ب بازنمایــی تجــارب و تصــورات درون
طراحی و نقاشــی و مجســمه ســازی میپرداخت 
و این روش را به بیمارانش هم توصیه میکرد 
و نــام ایــن کار را تخیــل فعــال گذاشــته بود.کــه 
روانشناســی  تکنیکهــای  مهمتریــن  از  بعدهــا 
تخیلــی و هنــر درمانــی تحلیلــی یونــگ شــد . 

یونــگ بیمارانــش را بــه ســاختن تصاویــر ســه 
بعــدی از رویاهایشــان فــرا میخوانــد.

اساس هنر درمانی:
در کتــاب مرجــع هنــر درمانــی نوشــته کتــی 
هنــر  جلســات  اغلــب  آمــده:در  مالدیوچــی 
درونــی  هــای  تجربــه  روی  تمرکــز   ، درمانــی 
)احساسات و ادراکات و تصورات(خود شخص 
اســت . بــا وجــودی کــه هنردرمانی ممکن اســت 
باعــث یادگیــری مهارتهــا یــا تکنیکهــای هنــری 
گردد،امــا تاکیــد آن بــه طورکلــی، ابتــدا بــر ایجــاد 
و بیــان تصاویــری اســت کــه از درون فــرد برمــی 
آینــد ونــه آن چیزهایــی کــه در دنیــای خــارج 
میبینیــد وهرچنــد کــه گاه حتــی در کالســهای 
ســنتی هنــر هــم ممکــن اســت از شــما خواســته 
شــود و از روی تصــورات و تخیلتــان طراحــی و 
نقاشــی کنید،امــا در هنــر درمانــی دنیــای درونی 
ــده هــای شــما  ــر ،احساســات ،افــکارو ای تصاوی
 . دارد  قــرار  اهمیــت  اول  درجــه  در  همــواره 
بــدان معنــی کــه هرچنــد اغلــب ، افــرادی کــه 
اثــر تکــرار و  ایــن درمــان را آغــاز کردهانــد،در 
تمریــن مــداوم ،هنرمنــدان قابلــی میشــوند امــا 
ایــن روش راهــی بــرای هنرمنــد شــدن نیســت 

و هــدف هنردرمانگــر صرفــاٌ بــر جســته ســازی 
خلقیــات فــرد اســت و نــه آموزشــهای تکنیکــی 

و نقدهــای حرفهــا ای از مراجعــه کننــده.
انــواع هنــر درمانــی : هنــر درمانــی در دو نــوع 
گروهــی و فــردی انجــام میشــود کــه انتخــاب 
ــا میــل مراجعــه  ــوع درمــان متناســب اســت ب ن
اســت.در  وی  درمانگــر  تشــخیص  و  کننــده 
نــوع گروهی،افــراد در کنــار یکدیگــر بــه خلــق 
آثــار پرداختــه و ســپس آثارشــان رادر معــرض 
دیــد همــگان قــرار میدهنــد تــا هــم گروهــی هــا 
آن را تحلیــل کــرده نظرشــان را نســبت بــه اثــر 
وحــس وحــال طــراح آنهــا بیــان کنند.امــا در نــوع 
فــردی صرفــاٌ متقاضــی و درمانگرحضــور دارنــد 
ودر نهایــت هنردرمانگــر از فــرد میخواهــد تــا 
خودش آثار را تحلیل کند و هدف از خلق آنها 
را بیــان کنــد تــا اینگونــه بیشــتر بــر خلقیــات و 

ــد. روان خویــش تســلط یاب
هیــچ یــک از ایــن دو روش بــر دیگــری برتــری 
اســت  مهــم  نهایــت  در  کــه  آنچــه  و  نــدارد 
افزایــش  یعنــی  اســت  درمــان  ایــن  ؛نتیجــه 
اعتمــاد بنفــس فــرد ناشــی از دیــدن نقــاط قــوت 
در آثــارش ،کاهــش اضطــراب در نتیجــه آرامــش 
یافتن)چــه ذهنــی وچــه جســمی (و همچنیــن 
انجــام دادن فعالیــت مــورد عالقــه ودر نهایــت 
بــه  بــدن  مختلــف  اعضــای  بیــن  هماهنگــی 
تقویــت  و  تمرکــز  قــدرت  افزایــش  واســطه 

سیناپســی. بیــن  ارتباطــات 
محــدوده ســنی هنــر درمانــی : هــر چنــد کــه 
کــودکان در بیــان احساساتشــان آزادانــه تــرو 
بــا  میکنند،امــا  عمــل  بیشــتری  خالقیــت  بــا 
توجــه بــه اینکــه  ایــن طــب بــه دنبــال هنــر منــد 
ــذا در هــر  ســاختن از فــرد متقاضــی نیســت ،ل
ســنی کاربــرد دارد و محــدود بــه گــروه خاصــی 

نیســت .
درمانــی:  نقاشــی  هنردرمانــی:  هــای  شــاخه 
رایجتریــن نــوع هنردرمانــی اســت کــه در آن از 
طریــق عناصــری ماننــد خطــوط وتصاویر؛جهــت 
و اندازه اشــکال و صحبتها و تفســیرهای بیمار 
راجــع بــه اثــرش ، میتــوان بــه ویژگیهــای عاطفــی 
،ناکامی،فشــارها و تمایــالت درونــی بیمارپیبرد.

ایــن بیــان نظــر بیمــار راجــع بــه آثــارش ،راهــی 
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بــرای تغییــر در خودآگاهــی فــرد فراهــم میکنــد.
کــه  نمیشــوند  متوجــه  افــراد   ، اغلــب  زیــرا 
نظرشــان نســبت بــه اثر،همــان بیــان مســائل 
درونــی شــان اســت و آنچــه میســازند نمــادی از 

حالــت روحــی آنهــا اســت.
در ایــن بیــن بایــد توجــه کــرد کــه خــط خطــی 
هــای کودکان،خودگویــای داســتانی اســت کــه 
نبایــد  هرگــز  میگذردپــس  کــودک  ذهــن  در 
او را اصــالح یــا نقــد کــرد . بــه طــور مثــال گاه 

کــودک خطــی عمــودی  و ســاده کشــیده امــا آن 
را درخــت مینامند.مــا هرگــز اجــازه نداریــم او را 
اصــالح کنیــم بــرای مثــال بگوییــم »ایــن درخــت 

نیســت«
خــط خطــی کــردن هــم یکــی از روش هایــی 
اســت کــه شــیوه خاصــی نــداردو فقــط کافــی 
اســت قلــم را آزادانــه بــر کاغــذ حرکــت دهیــم 
بیــن خــط خطیهــا  نهایــت ســعی کنیــم  و در 

اشــکال جدیــدی پیــدا کنیــم.

ایــن روش نیــز بــه دو شــیوه فــردی و گروهــی 
قابــل انجــام اســت. یعنــی یــا خــود فــرد خــط 
بیــن  از  جدیــد  طــرح  ســپس  و  کــرده  خطــی 
خــط خطیهایــش پیــدا میکنــد و یــا افــراد گــروه 
کاغــذ  صفحــه  یــک  روی  را  خطــی  هرکــدام 
کشــیده و در نهایــت ایــن کاغــذ کــه خــط خطــی 
همــه اعضــا را شــامل میشــود،در اختیــار افــراد 
قــرار میگیــرد تــا بــا هــم فکــری هــم طــرح هایــی 

جالــب از بیــن آنهــا پیــدا کننــد.
البتــه میتــوان از افــراد خواســت کــه هــر یــک 
خــط زندگــی خویــش را رســم کنــد. ایــن روش 
ــرای آگاهــی یافتــن فــرد نســبت  راهــی اســت ب
بــه بخشــهای مختلــف زندگــی اش،و پیوســتگی 

آنهــا.
بــه طــور کلــی خطــوط مورد اســتفاده دو دســته 
انــد. یــا عمــودی و منظــم اند که منطق را نشــان 
میدهــد و یــا منحنــی و پویــا هســتند کــه بیانگر 
احساســات اســت و همیــن دو ویژگــی بســیاری 

از خلقیــات بیمــار را بــر مــا نمایــان میکنــد.
هنر درمانی دیجیتالی: این شاخه هنردرمانی 
،نوینترین شــاخه این رشــته است که میتواند 
از نقاشــی تــا کالژ را در برگیــرد بــرای مثــال در 
نــوع کالژ دیجیتــال ، فــرد از عکســهای مختلفــی 
کــه دانلــود کــرده و یــا در گالــری دارد ، بــا کمــک 
نــرم افزارهــای ویرایــش تصویــر،کالژی خالقانــه 
را میآفرینــد. البتــه ایــن شــاخه محــدود بــه نــرم 
افزارهــا نیســت وحتــی صفحــات اینســتاگرامی 
یــا کانالهــای تلگرامــی ای کــه فــرد دنبــال میکند، 
خــود بیانگــر احساســات و طــرز فکــر و دغدغــه 

هــای مراجعــه کننــده اســت.
کــه   دارد  هــم  دیگــری  انــواع  هنردرمانــی 
پیشــتر بــه اختصــار بــه آنهــا اشــاره شــده و در 
کل هــر تکنیکــی کــه بــه کار گرفتــه شــود،در 
عالئــم  جملــه  از  گوناگونــی  اختالالتــی  درمــان 
اختــالالت اوسیســتم ، افســردگی و اســترس 

دارد. کاربــرد   ... و  از ســانحه  پــس 

تصویر حس امیدواری و رضایت تصویر حس شادی و خوشحالی 
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بــه تصویــر کشــیده شــدن احســاس گیجــی  
توســط کــودک ۹ ســاله او گیجــی را بــه منظومــه 
شمســی تشــبیه کــرده . انــگار اجــرام ســنگینی 

در ســرش درحــال چرخشــند.

احســاس  شــدن  کشــیده  تصویــر  بــه 
عصبانیــت در همــان کــودک عصبانیــت شــبیه 
ــه  کالفهایــی ســر در گــم اســت. انــگار ســرنخ ب

میشــود. پیــدا  ســختی 

فواید هنر درمانی:
۱-جلوگیــری از آلزایمــر بــه واســطه هماهنگــی 
بیــن اعضــاو ایجــاد ارتباطــات بیــن سیناپســی 

جدیــد
۲- درمــان اضطرابهــا وحتــی اختــالالت خــوردن 
، ناشــی از آرام بخشــی و کاهش اســترس افراد 
و  روحــی  فشــارهای  و  ضربــات  کاهــش    -۳
تســهیل فراینــد تــرک اعتیــاد و انــزوای ناشــی 

آن  از 
۴-بهبود روابط بین فردی 

۵-آگاهــی از جنبــه هــای گوناگــون شــخصیت 
و در پــی آن شــناخت اســتعدادها و  توانایــی 

هــای فــردی 
۶-افزایش عزت نفس 

۷- کمبود نشانه های افسردگی 
و  جســمانی  بیماریهــای  بــا  آمــدن  ۸-کنــار 

لیتهــا معلو

چــه افــرادی میتواننــد متقاضــی هنردرمانــی 
باشــند:

از  بســیاری  در  درمــان  ایــن  کــه  هرچنــد 
مــورد  میتوانــد  تمرکــز  و  توجــه  اختــالالت  
اســتفاده قــرار گیــرد و در بســیاری از مــوارد هــم 
میتوانــد همــرا بــا ســایر روشــهای روان درمانــی 
مثــل گــروه درمانــی یــا درمــان شــناختی - رفتــاری 
بــه کار گرفتــه شــود،اما مــواردی کــه هنــر درمانی 
میتوانــد در آنهــا بســیار موثــر واقــع شــود را بــه 

اختصارذکــر میکنــم.
۱.کودکان با ناتوانی های یادگیری

۲.بالغین با استرس شدید
۳.کــودکان رنــج برنــده از مشــکالت رفتــاری و 

اجتماعــی ،در مدرســه یــا خانــه
۴. آنهــا کــه مشــکالت ســالمت روان دارنــد یــا 

از آســیبهای مغــزی در رنــج انــد
معــرض  در  کــه  بالغینــی  یــا  ۵.کــودکان 

هســتند زا  آســیب  رویدادهــای 
۶.کشف احساسات 

۷.افسردگیها 
۸.افراد با بیماریهای جسمی و معلولیت

۹.افرادی که قصد ترک اعتیاد دارند
و...

لجبــازی بــه شــکل گــره هایــی اســت کــه بــا 
چنــد  آنها،تعدادشــان  داشــتن  نگــه  محکــم 
بلنــدی  برابــر میشــود و همچنیــن دیوارهــای 
را در اطــراف فردمیســازند کــه باعــث انقبــاض 
توجــه  هنگامــه  و  میشــود  او  عضــالت  تمــام 
کــه حمایــت  اســت  مواقعــی  و  حــد  از  بیــش 

میشــود. ناســالم 
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پیــش داوری بــه پلکانــی تشــبیه شــده کــه 
بــرای  ابتــدا  اســت و هرچنــد در  اوج گیرنــده 
فــرد خوشــایند اســت)رنگهای روشــن(اما بعــد 
از مدتــی کــه مشــخص شــده برداشــتهای فــرد از 
افــراد حقیقــی نبــوده و زاییــده ذهن او هســتند 
،جــای خــود را بــه حــس شــرمندگی و پهنــان 
انــکار و در  بــا  کاری میدهــد. ســپس تبدیــل 
نهایــت احســاس گنــاه میشــود)رنگهای تیــره(

تحصیل در این رشته:
هــای  زمینــه  در  درمانــی  هنــر  متخصصــان 
هنــر و روانشناســی همزمــان تحصیــل میکننــد 
بــه  مــدرک ،الزم اســت  بــر دریافــت  عــالوه  و 
مجموعهــای از توانایــی هاهــم تســلط یابنــد.

ــا تشــکر از دکتــر زهــرا صابــر ،روانشــناس و  ب
اســتاد دانشــگاه

@zahrasaber64
و مرکز هنردرمانی رهنمون :  

@rahnemon.orttherapy
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مینا رضایی
کارشناسی شنوایی شناسی 98

یلدا سلیمی
ورودی 99 پرستاری

quilling تکنیک
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صبا صدری 
کارشناسی ارتز پروتز ۱400

فرزین امیری حسینی
فیزیوتراپی ۱400
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محمد عادل موسوی نسب
فیزیوتراپی ۱400



48

سعید کریمی نسب
پزشکی 99

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

عرفان پالیزدان
بینایی سنجی ۱400
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سعید کریمی نسب
پزشکی 99

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

درسا سعادتی
کارشناسی شنوایی شناسی 98

تکنیک: پاستل
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نگار نوری
شنوایی شناسی ۱400

درسا سعادتی
کارشناسی شنوایی شناسی 98

سمیرا ُشکرپور
پرستاری 99

سبک عکاسی خیابانی

 رنگ روغنی






